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Voorstel tot ondertekening van het overlegprotocol voor de plaatsing van snelheidscamera's door Brussel
Mobiliteit op 5 locaties.

De Gemeenteraad,

Aangezien in het kader van de Stad 30 km/uur het repressieve aspect belangrijk is om de naleving van de nieuwe snelheidsnormen te
waarborgen ;

Gezien het voorstel van Brussel Mobiliteit om naast preventieve radars ook een reeks repressieve radars op gewestwegen te plaatsen
;

Overwegende dat in samenwerking met de politie en de cel mobiliteit een reeks locaties is aangewezen op basis van verschillende
criteria (ongevalsgevoelig karakter van de locaties, reeds eerder geconstateerde buitensporige snelheden (politie), aanwezigheid van
scholen en/of locaties waar de verlaging van de maximumsnelheid van 50 tot 30 km/u doet vermoeden dat er overtredingen zullen
worden begaan (zie tabel in bijlage) ;

Overwegende dat Brussel Mobiliteit, na verificatie, ervoor heeft gekozen om in 2021 een eerste reeks van 5 snelheidscamera’s te
plaatsen op de volgende locaties :

1. Negende Linielaan/ Nieuwpoortlaan
2. Werkhuizenkaai (Dockx)
3. Werkhuizenkaai (Mabru)
4. Haachtsesteenweg 1405 (dichtbij Vias)
5. Haachtsesteenweg 1696 (Lukoil, Middelweg);

Overwegende dat het college op 17 juni 2021 heeft ingestemd met de plaatsing van de 5 bovengenoemde snelheidscamera’s ;

Overwegende dat Brussel Mobiliteit vraagt om « het overlegprotocol van 19 juli 2021 tot bepaling van de plaats en de
omstandigheden van het gebruik van vaste inrichtingen die automatisch werken bij afwezigheid van een bevoegde ambtenaar,
bestemd om op de openbare weg het toezicht te verzekeren op de toepassing van de wet betreffende de politie van het wegverkeer en
van de besluiten genomen ter uitvoering van deze wet (KB van 11.10.1997, BS 24 oktober 1997, blz. 28313; KB van 18.12.2002, BS
25 december 2002, blz. 58183) » te ondertekenen ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit :

Enig artikel : goedkeuring van het overlegprotocol van 19 juli 2021 tot bepaling van de plaats en de omstandigheden van het gebruik
van vaste inrichtingen die automatisch werken bij afwezigheid van een bevoegde ambtenaar, bestemd om op de openbare weg het
toezicht te verzekeren op de toepassing van de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van de besluiten genomen ter
uitvoering van deze wet (KB van 11.10.1997, BS 24 oktober 1997, blz. 28313; KB van 18.12.2002, BS 25 december 2002, blz.
58183).

Onderwerp : 

Nr DO : 21
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Bijlagen :
Overlegprotocol van 19 juli 2021 (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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