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Omschrijving van de vraag
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Vraag:

Recent werd bericht over een ernstig verkeersongeval in de Westergemstraat ten gevolge
van een straatrace. Bewoners getuigden in de pers dat dit type ongepast en bijzonder
onveilig rijgedrag geen uitzondering is en dat overdreven snelheid al langer een probleem
is. De politie is ook al langer bekend met de problematiek: zo werd bijvoorbeeld in
augustus 2020 de superflitspaal in de straat opgesteld. Maar blijkbaar gaat het dus om een
hardnekkig probleem.
Vandaar mijn vragen:
1. Welke data zijn er voorhanden wat betreft de aanpak van overdreven snelheid en
onveilig rijgedrag in de Westergemstraat? Wordt er in de buurt ingezet via het
nieuw knalpotterreur-reglement?
2. Zijn extra maatregelen (controles, straatinrichting, …) volgens de burgemeester
wenselijk en, zo ja, welke?

Antwoord

In 2020 en 2021 heeft de Politiezone Gent diverse snelheidscontroles uitgevoerd in de
Westergemstraat zelf. Dit betrof 3 controles met een anoniem flitsvoertuig en 1 controle
waarbij de LIDAR werd opgesteld.

Bij deze snelheidscontroles werd een zeer laag overtredingspercentage vastgesteld. Op de
bijna 6.000 geregistreerde passages waren er slechts 5 die boven de snelheidslimiet zaten,
of nog geen 0,1%.
Daarnaast hebben noch de Verkeersdienst noch de Wijkdienst recentelijk signalen
ontvangen van onveilig rijgedrag in de Westergemstraat. Om die redenen zijn er dan ook
geen extra snelheidscontroles meer geweest de afgelopen maanden in de Westergemstraat
zelf. Maar in de onmiddellijke omgeving zijn er dit jaar wel snelheidscontroles geweest
zoals in de Morekstraat, Veronicastraat, Sint-Sebastiaanstraat.
Wat de feiten van april betreft, dit betrof inderdaad een ongeval met heel wat stoffelijke
schade. De chauffeurs zijn toen aangehouden geweest en hun rijbewijs werd
ingetrokken.
Zoals u weet, zet de politie naast doelgerichte snelheidscontroles ook in op gerichte
verkeersacties rond asociaal rijgedrag verspreid over het ganse grondgebied, waarbij
fenomenen als overdreven snelheid, straatracen en geluidsoverlast door te luide muziek
worden gecontroleerd.
Op die manier wil de Politiezone Gent de problematiek van straatracen en dergelijke op
een continue basis aanpakken, zo ook in deze buurt.

