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Regels lage-emissiezone aangepast tijdens
coronacrisis

De Stad Gent past tijdens de coronacrisis de regels van de lage-emissiezone (LEZ)

aan: er worden geen boetes meer uitgeschreven. In plaats van een boete krijgen

overtreders een brief waarin wordt aangegeven dat het om een tijdelijke

maatregel gaat.

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn er sinds 18 maart in ons land strenge maatregelen van

kracht. Om de impact van het coronavirus op de volksgezondheid te beperken, is het essentieel

om zoveel mogelijk binnen te blijven en zich te beperken tot de meest essentiële verplaatsingen.

Sinds de maatregelen van kracht zijn, is het openbaar vervoeraanbod en het aanbod van taxi’s

sterk verminderd. Daarom past de Stad Gent haar regels omtrent de lage-emissiezone aan. De

camera’s blijven actief, maar er worden tijdelijk geen boetes meer uitgeschreven.
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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.

'Ieders gezondheid staat nu voorop. De Stad Gent wil met deze tijdelijke
aanpassing van de LEZ-regelgeving alle mensen die zich inzetten voor de zorg
en gezondheid van anderen maximaal ondersteunen. De maatregel geldt met
terugwerkende kracht vanaf 18 maart. Overtredingen op de LEZ-regelgeving
die vanaf die datum begaan werden, zullen bijgevolg niet beboet worden. De
maatregel geldt zolang de federale crisismaatregelen van kracht zijn.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Mensen die de Gentse LEZ binnenrijden met een niet-toegelaten voertuig zullen in plaats van

een boete een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat het om een tijdelijke maatregel

gaat zolang de strengere  coronamaatregelen van kracht zijn. 

Contact

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@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

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:dirk.bogaert@stad.gent
mailto:schepen.heyse@stad.gent


Stad Gent

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

