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Gent klaar voor lage-emissiezone: slimme
camera's en zoneborden geïnstalleerd

Gent is klaar voor de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) op 1 januari 2020,

een maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren. De zoneborden en de slimme

camera’s zijn geïnstalleerd. Pas in februari krijgen overtreders een effectieve

boete. Intussen hebben in totaal al 7.529 bestuurders een aanvraag ingediend om

toch tijdelijk de LEZ in te rijden.

Gedoogperiode



In de binnenstad zijn de camera’s met nummerplaatherkenning intussen geïnstalleerd. Ze

scannen straks elke nummerplaat en controleren of het voertuig in kwestie de LEZ binnen mag.

Ook de zoneborden staan klaar op de grote en kleine invalswegen op de stadsring. Die borden

zijn voorlopig nog afgedekt, maar worden op vrijdag 3 januari zichtbaar. Hoewel alles in

gereedheid is gebracht, hoeven overtreders in de maand januari overigens nog geen boete te

vrezen. In januari worden enkel waarschuwingsbrieven gestuurd.

Al 1.492 goedgekeurde aanvragen voor betalende tijdelijke
toelating

Met de invoering van de LEZ maakt de Stad Gent verder werk van propere lucht.

Benzinewagens vanaf euronorm 1 (ingevoerd in 1992) of lager en dieselwagens met euronorm 3

(vanaf 2000) of lager mogen de Gentse binnenstad of de zone binnen de stadsring (R40) niet

meer in. Voor een dieselwagen met euronorm 4 kan je nog tot eind 2024 een tijdelijke toelating

kopen, voor 25 euro per week tot 345 euro per jaar. De Stad heeft in totaal al 1.492 aanvragen

goedgekeurd voor een betalende tijdelijke toelating.

Stijging in december

Tijdens de decembermaand alleen kreeg het LEZ-team van de Stad maar liefst 3.049 aanvragen

binnen, een enorme stijging net voor de invoering van de LEZ. Let wel, hier gaat het niet enkel

om eigenaars van oudere dieselwagens die een tijdelijke toelating kopen. Bestuurders van een

voertuig met buitenlandse nummerplaat moeten zich altijd registreren. Ook personen met een

handicap met een aangepaste wagen of met een verhoogde tegemoetkoming en eigenaars van

prioritaire voertuigen kunnen een uitzondering aanvragen. Zij betalen niets.

'We verwachten tijdens de laatste week nog meer aanvragen van mensen die
in de Gentse binnenstad willen rijden. Ook het aantal aanvragen voor
slooppremies neemt verder toe, met alleen al de voorbije 6 weken 84 nieuwe
aanvragen. We doen er alles aan om de mensen zo vlot mogelijk te bedienen.
Tijdens de kerstvakantie worden alle online aanvragen verder opgevolgd,
mensen met vragen kunnen ook mailen naar lez@stad.gent of bellen naar de
LEZ-lijn.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Alle hens aan dek



Momenteel verwerkt een LEZ-team van 8 mensen de online aanvragen. Hoewel het alle hens

aan dek is, worden mensen snel geholpen. Wie thuis geen computer heeft, kan een afspraak

maken. Mensen met vragen over de LEZ kunnen een mailtje sturen naar lez@stad.gent of

bellen naar de LEZ-lijn op het nummer 09 210 10 30. Tijdens de kerstvakantie is de LEZ-lijn

alle weekdagen bereikbaar van 9 tot 16.30 uur (behalve op woensdag 25 december en op

woensdag 1 januari ) en op zaterdagochtend van 9 tot 13 uur. Online aanvragen en vragen per e-

mail worden tijdens de kerstvakantie verder behandeld.  Loketafspraken kunnen opnieuw

gemaakt worden vanaf vrijdag 3 januari.

Zo rij je vanaf 2020 Gent binnen

Neem je autopapieren bij de hand en check je wagen op www.lez2020.gent.

Rij je met een dieselwagen met euronorm 5 (of hoger) of een benzinewagen met euronorm 2

(of hoger), dan hoef je niets te doen en mag je gratis de LEZ in.

Rij je met een dieselwagen met euronorm 4? Dan is je auto te vervuilend. Je kan een tijdelijke

toelating kopen voor een week, een maand, 4 maanden of een jaar. Uiteraard is dat niet

verplicht, je kan je wagen aan de rand van de stad parkeren en een gratis shuttle of het

openbaar vervoer nemen naar de binnenstad.

Rij je met een dieselwagen met euronorm 3 of lager of een benzinewagen met euronorm 1 of

lager, dan mag je met dit voertuig de binnenstad niet langer in. Voor uitzonderlijke gevallen

kan je een dagpas van 35 euro kopen, maar die kan je maximaal 8 keer per kalenderjaar

aanvragen.

De video ‘De LEZ in 1 minuut’ geeft je een informatief overzicht.

Contact

Arne Baert, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 19, e-mail arne.baert@stad.gent

Christophe Rogolle, kabinet schepen Heyse, gsm 0474 44 16 53, e-mail

christophe.rogolle@stad.gent

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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