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200 borden bakenen LEZ-zone af

Op vrijdag 3 januari 2020 worden de verkeersborden voor de lage-emissiezone

(LEZ) zichtbaar. Het gaat om 200 borden bij grote en kleine invalswegen op de

stadsring R40 en op bepaalde locaties in de LEZ. De borden waarschuwen

bestuurders: eens dit bord voorbij, moet je aan de toelatingsvoorwaarden

voldoen.

Het officiële verkeersbord van de Gentse LEZ is hetzelfde als dat in Antwerpen of Brussel: een

rechthoekig, wit verkeersbord met daarop een rond verbodsbord met een auto en een roetwolk.

Een bordje eronder waarschuwt ook dat de bestuurder een camera nadert.

 



De 200 verkeersborden staan grotendeels op de grote en kleine invalswegen van de stadsring

(R40). Ook langs de zijstraten van de as Nieuwewandeling-Blaisantvest (N430), de

Zuidparklaan en Franklin Rooseveltlaan geven de borden de grens van de LEZ aan. Bestuurders

van niet-toegelaten voertuigen kunnen in Parking Gent Zuid parkeren zolang ze de parking

inrijden langs de Zuidparklaan. Is Parking Gent Zuid volzet, dan kunnen ze links omrijden

langs de Jules de Bruyckerdreef.

Slimme camera's

Een systeem van camera’s met nummerplaatherkenning zal controleren of de wagens die de

binnenstad inrijden dat nog mogen. Dat hangt af van de euronorm en de brandstof van het

voertuig: dieselwagens met euronorm 3 of lager en benzinewagens met euronorm 1 of lager

mogen de zone niet in. Maximaal 8 keer per kalenderjaar kunnen ze een LEZ-dagpas kopen.

Bestuurders van dieselwagens met euronorm 4 kunnen een tijdelijke toelating kopen. Wie niet

aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, riskeert een boete van 150 euro.

Boete pas vanaf februari

Overtreders worden tijdens de eerste maand januari nog niet beboet. Ze krijgen wel een

waarschuwingsbrief in de bus waarin staat dat ze met een vervuilende auto de binnenstad zijn

binnengereden. De eerste boetes worden uitgeschreven vanaf 1 februari 2020.  

'De lage-emissiezone heeft als doel werk te maken van een betere
luchtkwaliteit voor de Gentenaren en de bezoekers. Tegelijkertijd doen we er
alles aan zodat mensen niet voor verrassingen komen te staan bij het
binnenrijden van de LEZ. De invoering van de LEZ werd 3 jaar geleden al
aangekondigd, en sindsdien is er uitvoerig gecommuniceerd over de invoering
van de LEZ. Wie in januari toch nog niet op de hoogte zou zijn en een
overtreding begaat, krijgt een waarschuwingsbrief. Pas vanaf februari zullen
overtreders effectief beboet worden.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat
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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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