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Verkeersondersteuningsteam organiseert controleactie
Zondag werd er in de namiddag en avond een controleactie gehouden in de Meloenstraat en aan het SintJansplein. Vier personen reden onder invloed van drugs of alcohol. Drie van hen zagen hun rijbewijs voor 15
dagen ingetrokken worden.

Afgelopen zondag organiseerde het verkeersondersteuningsteam van de regio City een teamactie aan de
Meloenstraat en het Sint-Jansplein. In de twee controleposten samen werden 87 voertuigen en bestuurders
gecontroleerd.

Dispositief Meloenstraat
In de controlepost aan de Meloenstraat werden 62 samplings afgenomen.
Bij één bestuurder was de test positief. Na een ademtest bleek de man 0,34 mg/l UAL te hebben
geblazen. Een 'A' dus. Hij moest ter plaatse de voorgestelde onmiddellijke inning van 179 euro betalen;
Drie bestuurders reden rond zonder geldig rijbewijs. De buitenlandse rijbewijzen die ze verklaarden te
bezitten, waren niet geldig in België;
Een andere bestuurder had zijn identiteitskaart en rijbewijs niet op zak;
Een leerling-bestuurder met het systeem van 18 maanden vervoerde een passagier die niet in het bezit
was van een rijbewijs. De beginnende bestuurder voldeed zo niet aan de voorwaarden van zijn

voorlopig rijbewijs;
Er werd één voertuig aangetroffen dat niet geldig gekeurd was;
Twee buitenlandse voertuigen hadden nog een boete van een snelheidsovertreding openstaan. Eén
bestuurder moest een bedrag van 108 euro betalen, een andere van 53 euro. Dat werd ter plaatse
geregeld.

Controlepost Sint-Jansplein
In het tweede deel van de actie, voor middernacht, werd de controlepost naar het Sint-Jansplein verplaatst.
Van de 25 samplings was er één positief. Die bestuurder werd uit het verkeer gehaald nog voor hij de
controlepost in reed. De politie merkte de bestuurder op nadat hij met de wagen over het voetpad had
gereden. De man blies 'P' en zag zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden voor 15 dagen. De
technische keuring van zijn wagen was ook verlopen;
Twee bestuurders legden een positieve speekseltest af. Ook hun rijbewijs werd voor 15 dagen
ingetrokken. Eén van hen had zijn rijbewijs niet op zak. En de andere zijn voertuig was niet geldig
gekeurd. Dat toonde zijn roodkleurige keuringsverlsag aan;
Tot slot werd nog een wildplasser betrapt. Die man mag zich aan een GAS-boete verwachten.
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