
Gemeentebestuur	Moerbeke-Waas	
Aan	de	Algemeen	directeur	

24 april 2019 

Onderwerp : vraag of de gemeenteraadsleden akkoord zijn om een visie uit te werken 
over het gebruik van de preventieve snelheidsmeter 

Vanwege: gemeenteraadslid  Seline Somers van de MEnS-fractie. 
	

Omschrijving agendapunt: 

Naar aanleiding van de preventieve snelheidsmeter die geplaatst is de laatste weken 

in de Moerhofstraat heeft MEnS een aantal vragen. 

 
Onze middelen binnen de gemeente zijn beperkt. Het is dus van cruciaal belang dat 

we deze optimaal inzetten volgens een visie. De preventieve snelheidsmeter zoals 

geplaatst in de Moerhofstraat staat niet optimaal: 

• Vele auto’s remmen voor het zebrapad 

• Vele auto’s remmen om af te slaan naar de sportvelden 

• De fietsers die in de buurt rijden worden ook meegenomen 

Op deze manier kennen we niet de gemiddelde snelheid die gereden wordt in de 

Moerhofstraat wat volgens MEnS toch wel de bedoeling is. Vele bewoners geven 

aan dat er binnen Moerbeke veel te snel wordt gereden. Is dit ook terug te vinden in 



de aantal overtredingen waargenomen door de lokale politie?  

MEnS wenst hierbij ook zijn steentje bij te dragen en heeft een oproep gelanceerd 
rond ‘Hoe gezond is het verkeer in jouw straat? 

 
Meer info via onze facebookpagina. 

Toelichting agendapunt:  

Graag had MEnS een antwoord gekregen op volgende vragen: 

• Welke is de doelstelling van de opstelling met de preventieve snelheidsmeter 

in de Moerhofstraat? 

• Welke instantie beslist waar en wanneer de preventieve snelheidsmeter wordt 

geplaatst? 

• De lokale politiezone Regio Puyenbroeck organiseert regelmatig 

verkeerscontroles maar dit zit niet in het takenpakket van de wijkposten. Wie 

doet dan deze controles? Is dit dus enkel het team Verkeer en Mobiliteit? 

Waar zijn ze gestationeerd? 

• Graag hadden we volgend overzicht ontvangen in verband met Moerbeke: 

 2016 2017 2018 

Aantal bemande snelheidscontroles    

Aantal overtredingen bemande 

snelheidscontroles 

   

Aantal onbemande snelheidscontroles    

Aantal overtredingen onbemande 

snelheidscontroles 

   

Aantal overtredingen fout parkeren    



Aantal gecontroleerde bestuurders    

Aantal overtredingen drugs    

Aantal overtredingen alcohol    

 

• Een overzicht van de resultaten van de preventieve snelheidsmeter van de 

jaren 2016, 2017 en 2018: 

o Plaats (straat + ter hoogte van nummer …) 

o Naar aanleiding van … 

o Datum 

o Duur 

o Aantal passanten 

o Gemiddelde snelheid 

o Extreme snelheden 

o Eventueel ondernomen actie 

 

Voorstel van beslissing: 

De gemeenteraad is akkoord om een visie uit te werken over het gebruik van de 
preventieve snelheidsmeter. 

 

 


