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Onderwerp vraag: cijfers en sensibiliseringscampagne onnodig draaiende motoren
Toelichtende nota
De motor al stilstaand geparkeerd of gestationeerd onnodig laten draaien is verboden
volgens de Wegcode(artikel 8.6). Helaas gebeurt het in onze stad, wellicht net zoals elders,
erg vaak dat mensen wachtende in hun auto bijvoorbeeld aan scholen of de academie om
hun kinderen op te halen, aan afhaal restaurants of om een (lang) telefoongesprek te plegen
of hun lunch te verorberen in de wagen, bestel- of vrachtwagen de motor van hun voertuig
niet afzetten en onnodig laten draaien.
Nochtans is deze wetgeving niet onbelangrijk ivm onze luchtkwaliteitdoelstellingen. In de
recentste commissie leefmilieu van 29 april 2020 kwam bij het onderwerp de snuffelaars
die op verschillende plaatsen werden geinstalleerd in onze stad om de luchtkwaliteit te
meten en de invloed van het verkeer na te gaan, het voorbeeld naar boven drijven dat de
luchtkwaliteit meeting in negatieve zin zichtbaar steeg bij het dagelijks fenomeen van een
buurvrouw wiens dochter haar kind kwam ophalen op hetzelfde moment van de dag en haar
motor daarbij liet draaien als ze het voertuig verliet.

Vraag
Vandaar mijn vragen:
1) Zijn er cijfers over aantal beboete burgers/ firma’s ivm deze overtreding? Zo ja
kan u me die overhandigen?
2) Is de stad bereid hierover een sensibiliseringscampagne te voeren mits ik de
indruk heb dat vele burgers/bedrijven niet echt op de hoogte zijn van deze wetgeving
en tevens van de reden ervoor, een betere luchtkwaliteit in onze stad? Elke dag telt
en elke niet uitgestootte ton CO2 en fijn stof is er één die we niet moeten proberen
op te vangen of te compenseren.
Mijn dank voor uw antwoord!
Datum 16 juni 2020
Naam Tine Van den Brande
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be.

