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SV 00483  - toeritdosering 
 

Geachte heer Mugica Gonzalez 
 

Het systeem werd voornamelijk in het verleden gebruikt. 

Uit gegevens die wij van de Gentse politiediensten ontvingen blijkt dat sinds 2015 een totaal van 
2449 inbreuken op de toeritdosering werden vastgesteld. De laatste door de politie 
geverbaliseerd inbreuk dateert van 2017. 

Op basis van door De Lijn aangebrachte cijfers heeft dit systeem voor het laatste gewerkt in juni 
2018, en wij zien toch een significante daling van het gebruik, die gelijk loopt met de invoering 
van het circulatieplan. 

 

Cijfers De Lijn 

De heer 
Manuel Mugica Gonzalez 
Gemeenteraadslid 

contactpersoon Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 

Kabinet Watteeuw 
09 266 50 97 

  22/12/2020 



 

Cijfers politie 

Wij kunnen enkel antwoorden op de derde vraag. De eerste twee vragen handelen over de 
activatie van het systeem - dit is een handeling die operatoren van De Lijn uitvoerden, volgend op 
een signaal van de camera’s. 
  
Onze cijfers gaan terug tot 2015.  
Dit zijn de totale aantallen overtredingen die wij noteerden: 
• 2015: 1.159 
• 2016: 1.273 
• 2017: 17 (invoering circulatieplan verlaagde de druk) 
• 2018-2020: 0 

  
Niettegenstaande de installatie van de toeritdosering fysiek aanwezig blijft, is - volgend op een 
defect van het toeritdoseringssysteem vastgesteld in december 2018 - in overleg tussen de 
partners (AWV, De Lijn, het Gentse stadsbestuur en de Gentse lokale politie) in mei 2019 beslist 
om het onderhoudscontract van het systeem stop te zetten. Als gevolg van deze beslissing wordt 
de toeritdosering niet meer geactiveerd; ze is eigenlijk al non-actief sinds het defect van 
december 2018. De lokale politie bood op piekmomenten (bv. eindejaarsperiode 2018) bijstand 
om de doorstroming van lijn 1 richting centrum te vrijwaren.  
  
Voor meer informatie over het stopzetten van de toeritdosering en mogelijke toekomstige 
projecten om de doorstroming van lijn 1 te garanderen dient men zich tot De Lijn te wenden. 
 

 Met vriendelijke groeten 

 

Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw 


