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Snelheidscontrole met interceptie
Gisterenavond en vannacht heeft de politie extra snelheidscontroles gehouden. Hardrijders liepen het risico
om door de verkeerspolitie uit het verkeer geplukt te worden. Voor 63 van de 1 516 wagens die de mobiele
controle voorbij reden, was dat ook het geval.
De controles startten op zaterdag 29 december al in de vooravond. Er werd op drie plaatsen gecontroleerd. In
totaal reden 1 516 wagens voorbij waarvan er 113 een overtreding hadden begaan. De opvallendste vatten
we samen.

Controle Blancefloerlaan
Tussen 17.30 en 21.10 uur sloeg de verkeerspolitie de controlepost op in de richting van de binnenstad.
2 bestuurders die gestopt werden, kregen een onmiddellijke inning van respectievelijk 97 en 240 euro.
Zij moesten cash betalen;
1 bestuurder had zijn rijbewijs niet bij;
1 persoon die aan de kant gezet werd, kon geen geldige technische keuring aantonen. Hij was ook in
het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis;
1 bestuurder werd betrapt nadat hij te veel had gedronken. Hij blies 0,45mg/l en zag zijn rijbewijs
voor zes uur ingetrokken worden;
1 bestuurder kon geen rijbewijs of identiteitskaart voorleggen.

Roderveldlaan
Hier werden voorbij rijdende bestuurders gecontroleerd tussen 22.55 en 1.30 uur. Zowel het verkeer dat in
de richting van de stad reed als dat van uit de andere rijrichting werd gecontroleerd. Hier geldt een
snelheidsbeperking van 50 km/u:
1 bestuurder had geen rijbewijs op zak;
1 persoon mocht niet meer verder rijden omdat hij met een snelheid van 90 km/u de mobiele controle
voorbij reed. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.

Jan De Voslei
Het verkeer dat de stad verliet, werd vannacht tussen 2.15 en 3.20 uur gecontroleerd. Dit waren de
opvallendste overtredingen:
1 bestuurder werd gestopt en blies 0,25 mg/l. Zijn rijbewijs werd voor drie uur ingehouden;
2 hardrijders werden aan de kant gezet nadat ze de mobiele controle aan een snelheid van
respectievelijk 89 en 87 km/u voorbij reden. Er geldt daar een beperking van 50 km/u. Het rijbewijs

van de bestuurders werd onmiddellijk ingetrokken;
De technische keuring van 1 voertuig was vervallen.
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