VERSLAG
E1
VERGADERING COMMISSIE
VAN DONDERDAG 18 MAART 2021 TE 19:30 UUR
digitaal

Aanwezig: Moelans Paul - voorzitter
Wilfried Sylverans, Segers Peter, El Yakhloufi Achraf, Der Kinderen Annemie, Dierckx Jeff, Van Lommel
Reccino, Peter Janssens, Debondt Luc, Van L
Litsenborg Guy, Voordeckers Bart – raadsleden
Paul Van Miert – burgemeester
Francis Stijnen - schepen
commissiesecretaris
Van Rompuy Jan - commissiesecretari
Verontschuldigd: Schafraet Wout - radslid
Waren eveneens aanwezig
Peter Roes, Jan Van Steenbergen,, Kurt Persegael – raadsleden,
Roger Leys – zonechef lokale politie,
Dirk Verhelst – manager P&O,
Bart Smets – Personeelspunt,
Bart Huysmans – huisvesting,
Kristoff Wouters – Facility,
Publiek,
Pers.
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Beleid en reglement rond telewerk
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geven Dirk Verhelst en Bart Smets toelichting bij dit punt.
Reccino Van Lommel verwijst naar het telewerk dat momenteel verplicht is en vraagt of men al ervaring
ervar
heeft met
de werkprestaties.
Momenteel is er nog geen zicht op. Het principe van glijdende werktijden blijft behouden. Het
samenwerken is wel wat moeilijker en de pro
productiviteit blijft op pijl.
Reccino Van Lommel stelt vast dat niet alle diensten kunnen telewerken.
Dit is inderdaad juist. De dienstverlening staat voorop.
Reccino Van Lommel stelt vast dat men een rugzak voorziet voor de medewerker en vraagt of dit de vaste
va
uitrusting wordt.
Voor de meeste werknemers wel.
Luc Debondt vraagt of het comité voor preventie en bescherming op het werk bij dit alles betrokken is.
Zij worden inderdaad betrokken.
Voorzitter Paul Moelans wijst er op dat men toch moet zorgen dat die
diensten
nsten niet bemand zouden geraken en
vraagt of er controle op is.
Medewerkers zullen anders moeten aa
aangestuurd
gestuurd worden. Er zullen goede afspraken moeten gemaakt
worden en men zal zich meer op resultat
resultaten moeten richten.
Voorzitter Paul Moelans vraagt hoe men de jaarlijkse evaluaties ziet.
Medewerkers zullen eerder permanent moeten gecoachd worden via gesprekken met de
leidinggevenden.
Voorzitter Paul Moelans verwijst naar laptop, gsm, … en vraagt of er hiervoor een verschil is met de privé.
Dit zal moeten bekeken
ken worden en men zal zich eerder richten op andere steden en gemeenten.
Voorzitter Paul Moelans vraagt of men een vergoeding voorziet zoals in de privé.
De mogelijkheid is er maar het bestuur is niet verplicht om een vergoeding te voorzien.
Kurt Persegael verwijst naar meubilair en vraagt hoe ergonomisch dit allemaal is.
Tot op heden werden deze zaken meegenomen van het werk. Bedoeling is om aankopen te laten doen
voor dergelijke zaken via de Stad.
Annemie Der Kinderen vraagt wat men doet voor medewerkers met problemen.
Er is pas een bevraging geweest en daaruit blijkt dat voor de meesten het lang begint te
t duren. Er zullen
acties ontplooit
oit worden en werken op kantoor kan nog steeds. Alleenstaande werknemers ondervinden
de meeste problemen.
Burgemeester Paull Van Miert stelt vast dat Turnhout al ver staat om alles draaiend te houden. Voor een aantal
zaken zal een kader moeten afgewacht worden waar men in Vlaanderen wel volop mee bezig is.
Wijziging van de goedkeuringsbevoegdheid ivm gebruiksovereenkomsten
Aan de hand van een ppt (zie
ie bijlage) geeft JJan Van Rompuy toelichting bij dit punt.
Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken
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Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Jan Van Rompuy toelichting bij dit punt.
Toelichting fietsdiefstallen
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Roger Leys toelichting bij dit punt.
Peter Janssens heeft kennis van het feit dat sommige gemeenten en/of politiezones werken met lokfietsen en
vraagt waarom Turnhout dit niet doet.
Korpchef Roger Leys verduidelijkt dat hij daar geen voorstander van is. Daarenboven kan men hiervoor
geen dure lokfiets inzetten want dit wodt door een rechtbank altijd aanzien als provocatie. Wanneer een
eenvoudige fiets hiervoor ingezet wordt, heeft men zeer weinig kans dat men deze zou stelen. Vele
zones zijn met het systeem van lokfietsen reeds gestopt omdat men weinig of geen resultaat had. De
korpchef is eerder voorstander van gebruik te maken van een normale standaard Stadsfiets met een
goed track and trace systeem.
Peter Janssens weet echter dat verschillende zones en/of gemeenten toch met lokfietsen werken samen met de
firma Arco Information en die blijkbaar toch wel goede resultaten halen.
Korpchef Roger Leys verduidelijkt dat het dan niet gaat over lokfietsen maar wel een track and trace
systeem wat in principe door elke burger kan en mag gebruikt worden voor de beveiliging van privé
goederen.
De politie is al langer op zoek naar een juiste tag voor fietsen en heeft weet van een aantal systemen die
toch allemaal een aantal nadelen hebben.
Zo is er een systeem dat werkt zoals het traceren via een gsm. Dergelijke tag moet echter dikwijls
opgeladen worden. Een ander systeem dat weinig stroom nodig heeft en aangesloten is op het loranetwerk heeft echter een te grote tag voor een fiets en daarenboven is de plaatsbepaling niet optimaal
en werkt het systeem maar tot aan de landsgrens. Een ander systeem werkt dan weer met RFID op het
ANPR-systeem maar geeft vrij veel technische problemen.
Pauline Ceusters wenst de politie proficiat met hun werk in verband met de fietsdiefstallen.
Reccino Van Lommel wenst de politiediensten ook proficiat. Hij merkt op dat veel slachtoffers van fietsdiefstallen
vaak nooit hun eigendom terug zien. Hij verwijst naar een track and trace systeem wat wel redelijk wat spanning
nodig heeft maar dat kan volgens hem geen probleem zijn voor electrische fietsen.
Dit is inderdaad positief wanneer een verkoper / producent kan gevonden worden met een goed
systeem.
Reccino Van Lommel is voorstander om alles zo eenvoudig mogelijk te houden en mensen te sensibiliseren om
gebruik te maken van een goed track and trace systeem op de gsm en vraagt of dit tot de mogelijkheden behoort.
Voorzitter Paul Moelans vraagt om te stoppen met dit punt aangzien er al heel veel over gezegd werd en er nog
een drukke agenda te wachten staat.
Reccino Van Lommel vraagt om toch zijn laatste vraag te laten beantwoorden. Hij begrijpt niet dat men het punt
op de agenda plaatst en men er dan niet verder mag op in gaan.
Voorzitter Paul Moelans verduidelijkt dat het punt al voldoende besproken werd.
Reccino Van Lommel merkt op dat hij vorige commissie ook al op die manier behandeld werd en neemt het niet.
Drugs in wijken nav eindrapport Kijk in de Wijk
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Roger Leys toelichting bij dit punt.
Bin-werking
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Roger Leys toelichting bij dit punt.
Reccino Van Lommel vraagt hoe men bin wil promoten en burgers wil aan zetten een bin op te richten of er bij
aan te sluiten.
Promoten kan best door de wijkagent, de Stad, raadsleden, … . Maar dan best na corona.
Reccino Van Lommel stelt vast dat niet alle wijkagenten terug te vinden zijn op de website met hun foto. Hij heeft
een tijd geleden eens de suggestie gedaan om een foldertje bij de mensen in de bus te steken en toen stond de
korpchef er vrij positief tegenover. Hij vraagt of dit nog zo is.
De korpchef is hier nog steeds positief tegenover en dit zal dan ook gebeuren.
Peter Segers vindt de opmerking van raadslid Reccino Van Lommel waardevol en vraagt om bij de bkker, de
beenhouwer, … een kleine affiche te hangen met de foto en gegevens van de wijkagent. En ondertussen kan
men via dezelfde affiche de mensen warm maken voor het bin-project.
Dit is zeer moeilijk en stuit onmiddellijk op bezwaren van het BOC.
Voorzitter Paul Moelans is van oordeel dat de bekendheid van de wijkagent toch beter moet.
Reccino Van Lommel stelt vast dat in het verleden vaak een wissel gebeurde bij de wijkagenten en vraagt of het
nu beter is.
Vacatures blijven vaak open staan. Aangezien het beter is om tijdelijk te voorzien in een wijkagent dan
geen wijkagent, worden er voor 6 maand agenten uit de polyvalente ploeg gehaald als tijdelijke
wijkagent.
Voorziiter Paul Moelans stelt voor om elke wissel van wijkagenten in de Stadskrant te plaatsen.
De politie geeft elke wissel door maar niet altijd wordt dit gepubliceerd.
Handhaving coronamaatregelen
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Roger Leys toelichting bij dit punt.
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Reccino Van Lommel stelt vast dat sommige agenten geen waarschuwing geven en anderen dan weer wel. Hij
vraagt waar de grens ligt en of er richtlijnen zijn.
Op drukke pllatsen wordt repressief opgetreden en onmiddellijk een PV opgesteld. Op andere plaatsen
wordt een waarschuwing gegeven.
Peter Roes vraagt waarom er geen cijfers zijn over de avondklok.
Er worden zeer weinig PV’s voor opgemaakt aangezien de avondklok vrij goed gerespecteerd wordt.
Navraag geeft ons het volgende:
Vanaf 1 november 2020 tot heden, tussen middernacht en 5 u. ‘s ochtends
Gemeente
O u.
1 u.
2 u.
3 u.
4 u.
Totaal
1
Beerse
1
14
Kasterlee
7
4
3
4
Lille
2
1
1
5
Oud-Turnhout
2
3
Ravels
86
Turnhout
40
32
4
3
7
5
Vosselaar
1
4
Totaal
53
40
5
7
10
115
Vragen van raadslid Peter Roes:
Woningkwaliteit
Elke woning of kamer woning die je in Vlaanderen verhuurd, moet aan bepaalde minimale
kwaliteitsnormen voldoen. Wanneer een woning of kamer woning niet aan de normen voldoet, kan de
burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.
Wat is de stand van zaken rond woningkwaliteit in Turnhout?
Hoeveel panden zijn er onbewoonbaar verklaard?
Is het patrimonium van de stad dat ze verhuurd in orde met de wetgeving?
Conformiteitsattest
Als de woning conform de minimale normen is, levert de gemeente een conformiteitsattest af. In Turnhout
is een conformiteitsattest verplicht. Het wordt gefaseerd ingevoerd.
In welke mate heeft het patrimonium van de stad dat ze verhuurd reeds een conformiteitsattest?
Welke gebouwen dienen nog onderworpen te worden aan de controle voor een conformiteitsattest ?
Zijn er middelen voorzien in de begroting om de kosten dewelke moeten gemaakt worden om het
patrimonium in orde te stellen? Zo ja hoeveel?
Graag een overzicht van de gebouwen die de stad verhuurd aan derde.
Dakisolatie
Ik lees in de regelgeving dat vanaf eind 2020 alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1
januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, moeten voldoen aan de dakisolatienorm. Daken die
niet aan de norm voldoen, moeten geïsoleerd worden.
Hoe zit het met het Turnhoutse patrimonium is dat allemaal in orde?
Zoniet is er een planning van welk patrimonium wanneer aanbod zal komen.
Dubbel glas
Verplicht in elke woning vanaf 2020 - tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen (dus ook
huurwoningen) minstens dubbel glas hebben.
Hoe is de stand van zaken bij het patrimonium van de stad, is dat allemaal in orde?
Zoniet is er een planning wanneer de stad dat in orde gaat maken en is er budget voor voorzien?
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geven Bart Huysmans en Kristoff Wouters antwoord op deze vraag.
Jan Van Steenbergen merkt op dat het dossier over het buitenschrijnwerk woningen Begijnhof al jaren vast zit en
nu plots blijkbaar wel kan. Hij vraagt wat de reden hiervoor is.
In het verleden kon men een groot restauratiedossier bij Onroerend Erfgoed indienen en moest men
zeer lang wachten op een eventuele goedkeuring en de bijhorende subsidie. Dit systeem is nu
vervangen door een systeem waarbij men kan meedingen van zodra een subsidie wordt uitgeschreven.
Een andere mogelijkheid is om een subsidie aan te vragen voor onderhoudswerken en dit is dan voor
maximum 25.000 euro. Dit systeem werkt veel sneller (ongeveer 10 weken na indienen aanvraag).
Ondertussen is het bedrag opgetrokken van 25.000 euro tot 250.000 euro. Door nu gebruik te maken
van dit sneller systeem voor max. 250.000 euro, komt het buitenschrijnwerk inderdaad nu aan bod voor
alvast een aantal woningen.
Jan Van Steenbergen vraagt of die 250.000 euro per woning telt.
Neen. Onroerend Erfgoed aanziet het Begijnhof als één site en niet elke woning afzonderlijk.
Jan Van Steenbergen vraagt of men dit jaarlijks kan aanvragen.
Dat kan, dus dit jaar voor 250.000 euro en volgend jaar opnieuw voor 250.000 euro.
Jan Van Steenbergen vraagt of die subsidie ook door een efpachter kan aangevraagd worden.
Dit kan perfect en dan is het voor een maximum van 250.000 euro voor alle woningen samen die per
erfpachter in gebruik zijn. Als die erfpachter maar één woning in erfpacht heeft dan is het voor een
maximum van 250.000 euro voor die welbepaalde woning.
Wat is de conclusie van de evaluatie van het relanceplan
Hopelijk is deze gebeurd , zodat de vrijwilligers van de parochiezalen in Turnhout eindelijk goed nieuws
kunnen krijgen.
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Zoals de vooruitzichten van de coroana maatregelen er nu voor staan zal er voor 1 mei nog geen verhuur
kunnen plaatsvinden in de Turnhoutse parochiezalen.
Dan is het meer dan 1 jaar en 2 maanden dat de verantwoordelijke van de zalen (doorgaans vrijwilligers)
geen cent in hun lade hebben ontvangen, enkel vaste kosten moesten betaald worden.
Dit kan niet meer volhouden.
Ik weet dat er reeds met prive gelden rekeningen betaald worden om toch overeind te blijven om straks
de buurten, straten en verenigingen terug hun activiteiten te laten organiseren en de deuren niet definitief
dicht moeten blijven .
Ik vindt het straf dat de verenigingen en de buurten 10 % meer subsidies ontvangen van het relanceplan,
maar ik vindt het jammer dat ze met die 10 % extra ontvangsten niks kunnen organiseren, er zijn geen
locatie’s waar ze hun activiteit kunnen organiseren.
Graag reactie van de schepen...
Schepen Francis Stijnen geeft hierop volgend antwoord:
Momenteel wordt een evaluatie gemaakt over 2020 en gaat men nagaan wat eventueel moet aangepast worden
en wat er eventueel supplementair moet voorzien worden. Vermoedelijk zal dit alles tegen volgende commissie
klaar zijn.
Schepen Francis Stijnen raadt aan om ondertussen na te gaan of men als parochiezaal in aanmerking kan komen
voor een Vlaamse subsidie.
Peter Roes is van mening dat de dienst economie best iedereen hiervan zou ingelicht hebben.
Vraag van raadslid Kurt Persegael:
Racen in de Turnhoutse binnenstad.
De afgelopen maanden worden enkele Turnhoutse straten vaker en vaker gebruikt als racebaan. Ik denk
bijvoorbeeld aan de Deken Adamsstraat en de Patersstraat waar snelheidsduivels tijdens de laatavond en
nachturen bijna dagelijks worden geconstateerd door bewoners.
Is deze evolutie ook merkbaar in de eventuele boetes die hiervoor worden uitgeschreven?
Zijn het vaak dezelfde personen die hiervoor beboet worden?
Wat dient er volgens de politie te gebeuren om deze toch wel gevaarlijke situatie beter te kunnen
beheersen?
Bestaat er al een plan van aanpak hiervoor?
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Roger Leys toelichting bij dit punt.
Kurt Persegael stelt vast dat de praktijk toch anders is dan wat de cijfers laten vermoeden en vraagt of er toch iets
kan aangedaan worden. Het racen vindt meestal plaats tussen 23 uur en 02 uur. Omwille van corona is er op dat
ogenblik vrij weinig of geen volk op straat, maar als corona voorbij is, wordt het die momenten ook veel drukker.
Op genoemde uren worden inderdaad geen snelheidscontroles gedaan. Op vraag van het raadslid zal
dit nu wel gebeuren in de straten die doorgegeven worden.
Kurt Persegael stelt voor om op gekende plaatsen gebruik te maken van ANPR camera’s.
In de binnenstad is dit niet zo eenvoudig
Bart Voordeckers vraagt om dit toch te overwegen.
Burgemeester Paul Van Miert verwijst naar de mogelijkheid van Gas 5. Een bepaald bedrijf verhuurt speciale
palen met boxen die dit kunnen controleren aan een schappelijke prijs wat wel mogelijkheden biedt. Wanneer een
juridisch kader er is voor Gas 5 kan dit overwogen worden. De minister is volop bezig om het juridisch kader klaar
te maken.
Vraag van raadslid Luc Debondt
Graag een verslag over de interventies voor niet-geruimde voetpaden tijdens de sneeuwperiode?
Burgemeester Paul Van Miert verduidelijkt dat het niet om gewone sneeuwval ging maar vooral om een vrij dikke
laag ijs waarop sneuw is gevallen. Omwille van die omstandigheden had de korpchef aan zijn manschappen
gevraagd geen PV te maken.
Luc Debondt vindt het alleszins een fout teken naar de burger toe. Volgende keer gaat men automatisch
redeneren van ‘laat het allemaal maar liggen’ en dit is zeker geen verwijt naar de Stadsdiensten toe.
Burgemeester Paul Van Miert verduidelijkt dat het inderdaad anders moet.
Peter Roes verwijst naar commissie 4 waarop werd gezegd dat men in verband met sneeuwruimen alles zal
evalueren en vraagt om dit alleszins ook in die evaluatie op ne nemen.
Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn
Er werden geen extra punten aangebracht.
Uit het college
Er werden geen punten aangebracht.

Jan Van Rompuy
Commissiesecretaris
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-

Goedkeuring verslag vorige vergadering

-

Beleid en reglement rond telewerk

-

Wijziging van de goedkeuringsbevoegdheid ivm gebruiksovereenkomsten

-

Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken

-

Toelichting fietsdiefstallen

-

Drugs in wijken nav eindrapport Kijk in de Wijk

-

Bin-werking

-

Handhaving coronamaatregelen

-

Vragen van raadslid Peter Roes

-

Vraag van raadslid Kurt Persegael

-

Vraag van raadslid Luc Debondt

-

Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn

-

Uit het college

Beleid en reglement rond telewerk

Inhoud
1. Visie en voorgeschiedenis
2. Een beleid met 3 fasen
3. Naar telewerk 2.0
4. Vervolgstappen

Het Nieuwe Werken
1. Dynamisch managen
2. Flexibel organiseren
3. Slimmer werken
 Ifv sterkere dienstverlening en betere realisatie
meerjarenplanning
 Tele(thuis)werk als onderdeel van een moderne, duurzame
en flexibele werkomgeving

Voorgeschiedenis
1. Werken op Locatie bij Sociale zaken
2. Occasioneel telewerk bij Stad
3. Coronacrisis bracht versnelling
4. ‘Telewerk blijft een vaste waarde’

Fase telewerk 1.0
1. Coronacrisis
2. Verplicht karakter
3. Extreme vormen – weinig maatwerk
4. Snel inspelen op dringende noden

Fase telewerk 2.0
1. Niet langer verplicht
2. Occasioneel karakter maar binnen een helder
kader
3. Maturiteit organisatie groeit door experimenteren,
ervaring en opleiding
4. Overgangsfase

Fase telewerk 3.0
1. Vanuit helder dienstverleningsconcept
2. Sterker digitaliseerde context (slimmer werken)
3. Andere manier van leiding geven (dynamisch
managen)
4. Vrijheid, vertrouwen, samenwerking,
verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid
(flexibel organiseren)
5. Efficiënt gebruik van kantoor- en werkplekken

Reglement: algemeen
1. Werken op locatie
•
•
•
•

realiteit
noodzaak
alle prestaties binnen glijdende werktijd
woning als locatie = telethuiswerk

Reglement: algemeen
2. Niemand is verplicht om thuis te werken
• afhankelijk van team
• afhankelijk van eigen takenpakket
• toelating van de leidinggevende is vereist

3. Niet iedereen kan van thuis uit werken

Reglement: algemeen
4. Dienstverlening primeert
5. Kan stopgezet worden
• bij wijziging takenpakket
• bij misbruik
• op vraag van de medewerker

Reglement: algemeen
6. Rechten en plichten
• zelfde als bij werken op kantoor (alle procedures en
reglementen)
• verzekering arbeidsongevallen
• deontologische code
• informatieveiligheid

Reglement: algemeen
7. Persoonlijke context
• gebruik gezond verstand
• wanneer de privé-sfeer veel aandacht vraagt – neem vrijaf
• geen kinderopvang

Reglement: ondersteuning en uitrusting
1. Rugzak telewerker
•
•
•
•

laptop (zonder abonnement) en tas
smartphone of gsm (met abonnement)
headset
aanvullingen op maat

2. Zelf verantwoordelijk voor:
• degelijke internetverbinding

Reglement: ondersteuning en uitrusting
3. Bij technische problemen
• ICT helpdesk
• naar kantoor
• vrijaf nemen

4. Werkomgeving
• eigen werktafel en stoel
• mogelijke aankopen aan voorwaarden Stad of
groepsaankoop (bv. bureaustoel)

Reglement: ondersteuning en uitrusting
5. Geen vergoeding
•
•
•
•

telewerk niet verplicht
eenzelfde beleid bij meeste andere steden en gemeenten
Vlaams kader telewerk in opmaak
bekijken in functie van telewerk 3.0

Reglement: bereikbaarheid
1. Duidelijk communiceren over je bereikbaarheid
2. Heldere afspraken met leidinggevende
• wanneer bereikbaar
• hoe
• gebruik digitale tools: outlook agenda, status in MS Teams,
…

Reglement: bereikbaarheid
3. Recht op de-connectie
• gezonde balans bewaken
• impact op werkvermogen

Praktische handreikingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Business partners HR, Personeelspunt en ICT
Stappenplan voor leidinggevenden
Vragen voor reflectie over telethuiswerk
Tips voor de telethuiswerker
Tips voor een goed groepsgevoel
Opleiding
• coachend leiding geven op afstand
• gezond (de)connecteren bij telewerk
• …

Vervolgstappen
1. Voorbereiding telewerk na corona per team
2. Geleidelijke terugkeer naar kantoor
3. Doorgroeien naar fase telewerk 3.0

Wijziging van de
goedkeuringsbevoegdheid
ivm gebruiksovereenkomsten

Gebruiksovereenkomsten – bevoegdheid
Verleden
Recht van gebruik op onroerende goederen werd door toezichthoudende overheid
beschouwd als een daad van beschikking  bevoegdheid gemeenteraad
Heden
•

Vanaf 1/09/2021: aanpassing/modernisering burgerlijk wetboek:
oa recht van gebruik niet meer als zakelijk recht opgenomen

•

Recente wijziging standpunt toezicht (nav een klacht):
zowel de toekenning als stopzetting van een gebruiksrecht dient gezien als een
daad van beheer.

 Vanaf heden komt het toekennen van gebruiksrechten op eigendommen van het
lokaal bestuur dus opnieuw toe aan het college en/of het vast bureau.

Belastingreglement op het
afleveren van administratieve
stukken

Belastingreglement op het afleveren van
administratieve stukken
Op instructie van de FOD Binnenlandse Zaken worden de tarieven voor een M-kaart
(duurzaam verblijf) en N-kaart (klein grensvervoer) toegevoegd aan het
belastingreglement. Beide kaarten zijn een gevolg van de Brexit. De overige tarieven
blijven behouden.

Toelichting fietsdiefstallen

Drugs in wijken nav eindrapport Kijk
in de Wijk

Bin-werking

Handhaving coronamaatregelen

Vragen van raadsleden

Vragen van raadslid Peter Roes
Woningkwaliteit
Elke woning of kamer woning die je in Vlaanderen verhuurd, moet aan bepaalde minimale
kwaliteitsnormen voldoen. Wanneer een woning of kamer woning niet aan de normen
voldoet, kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.
-

Wat is de stand van zaken rond woningkwaliteit in Turnhout?

-

Hoeveel panden zijn er onbewoonbaar verklaard?

-

Is het patrimonium van de stad dat ze verhuurt in orde met de wetgeving?

Vragen van raadslid Peter Roes
Conformiteitsattest
Als de woning conform de minimale normen is, levert de gemeente een conformiteitsattest
af. In Turnhout is een conformiteitsattest verplicht. Het wordt gefaseerd ingevoerd.
-

In welke mate heeft het patrimonium van de stad dat ze verhuurd reeds een
conformiteitsattest?

-

Welke gebouwen dienen nog onderworpen te worden aan de controle voor een
conformiteitsattest ?

-

Zijn er middelen voorzien in de begroting om de kosten dewelke moeten gemaakt
worden om het patrimonium in orde te stellen? Zo ja hoeveel?

-

Graag een overzicht van de gebouwen die de stad verhuurt aan derde.

Vragen van raadslid Peter Roes
Dakisolatie
Ik lees in de regelgeving dat vanaf eind 2020 alle daken van zowel woningen als
huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, moeten
voldoen aan de dakisolatienorm. Daken die niet aan de norm voldoen, moeten geïsoleerd
worden.
-

Hoe zit het met het Turnhoutse patrimonium is dat allemaal in orde?

-

Zoniet is er een planning van welk patrimonium wanneer aanbod zal komen.

Vragen van raadslid Peter Roes

Dubbel glas
Verplicht in elke woning vanaf 2020 - tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen (dus
ook huurwoningen) minstens dubbel glas hebben.
-

Hoe is de stand van zaken bij het patrimonium van de stad, is dat allemaal in orde?

-

Zoniet is er een planning wanneer de stad dat in orde gaat maken en is er budget voor
voorzien?

Vooraf (1)
Gelijkaardige vraag kwam reeds aan bod op
commissie 2 van 2 september 2020.
Toelichting vandaag, herneemt aantal zaken
mits actualisatie

Vooraf (2)

OO op de private huurmarkt en in eigen
patrimonium - cijfers
• Op 05/03/2021 waren er in Turnhout 65
woningen opgenomen op de inventaris
van ongeschikte en onbewoonbare
woningen (OO)
• 4 daarvan zijn woningen van het lokaal
bestuur, i.c. 4 (onbewoonde) woningen in
het Begijnhof. Het gaat hier over woningen
die terug door OCMW werden verworven
na vroegtijdige beëindiging erfpacht.

CA’s op de private huurmarkt - cijfers
1. Op 05/03/2021 waren er in Turnhout 1491
geldige CA’s, waarvan 1035 afgeleverd
door de stad, 430 door WonenVlaanderen en 26 door de Vlaamse
Wooninspectie
2. Het exacte aantal (bewoonde)
huurwoningen is niet bekend, maar kan
geschat worden op 6856 (raming 2018 op
basis Census 2011) of op 7972 (raming
2020 op basis provincie in cijfers
3. Het % CA bedraagt daarmee afhankelijk
van de raming 21,75% of 18,70%.
4. Achter aantal gaat veelheid van CA’s
schuil

voettekst | 38

CA’s eigen patrimonium (1)
1. 8 sociale woningen: Vredestraat en
Duifhuisstraat + 5 leegstaande (4
Duifhuisstraat, 1 Vredestraat)
2. 30 betaalbare woningen: Begijnhof + 18
leegstaande (17 Begijnhof, 1 Laguitstraat)
3. 16 doorgangswoningen (Groenplein, Jozef
Simonslaan, Koningin Elisabethlei, Stwg op
Gierle, Wouwerstraat, Zandstraat) + 5
leegstaande (Stwg op Gierle)
4. 7 LOI (1 woning + 6 kamers), (Pieter de
Nefstraat en Koningin Elisabethlei)
5. 4 overige (hoeve Stwg op Merksplas, hoeve
Stwg op Tielen, conciergewoning Stwg op
Tielen, pastorij Schorvoortberg

CA’s eigen patrimonium (2)
1. Momenteel beschikken 8 bewoonde woningen (Stwg op
Gierle, Zandstraat, Wouwerstraat) en 1 onbewoonde woning
(Lukerstraat) over een CA; het gaat hier met 8 op 65 over
12,31%
2. Controles ikv CA is lopend verhaal
• Planning wonen > in functie aanvragen FM (vb overige
doorgangswoningen)
• Aanvragen door FM in functie planning ( vb voltooiing renovaties bv
Begijnhof)
• Planning in functie van kansen renovatie of vervreemding (vb overdracht
sociale woningen)

3. Conformiteit ook nodig zonder CA
• Plaatsbezoeken FM; inschatting veiligheid OK
• Aantal woningen inspanningen nodig inzake energie (vb beglazing
Begijnhof)

CA’s eigen patrimonium (3)
1. Eigen patrimonium mee in flow private
huurmarkt
• Gefaseerde aanpak geeft tijd om planning
(renovatie, overdracht) op te maken en aanvraag te
timen (vb timing beglazing Begijnhof afstemmen op
2024)

2. Geen afwijkende regeling voorzien voor stad
en OCMW
• Verplicht CA geldt ook stad en OCMW; geen
fasering op maat
• Los van CA blijft verplichting conformiteit >
initiatiefrecht bewoners en burgemeester voor
aanvraag woningonderzoek onverminderd bestaan
• Indien besluit > heffingen van toepassing op stad en
OCMW

Fase 1: Centrum

Fase 2: Oost + West

Fase 3: Overige wijken

CA’s en eigen patrimonium (4)
Work in progress
• nog niet alle woningen zijn gerenoveerd, er blijven TO DO’s
• visie over (toekomst) patrimonium aanwezig (OK, renovatie
of overdracht) > aflevering CA tegen juiste datum fasering
moet haalbaar zijn
• visie over (sociaal) verhuren aanwezig (geen kerntaak
lokaal bestuur, wel regie), wel rol inzake opvang
• deze visie sluit aan bij werk voorbije jaren (vb overdracht
Wouwerstraat, overdracht Kongostraat mits renovatie,
overdracht mits nieuwbouw Oude Dijk-Schorvoortberg,
openbare verkopen Watertappingsstraat en Laguitstraat,
erfpachten Begijnhof…)

Sociale woningen
1. Duifhuisstraat 5
• EPC’s lager dan 400 kWh/m² dus conform
• uitdovend – overdracht aan de Ark voorzien
2. Vredestraat
• EPC’s lager dan 400 kWh/m² dus conform
• Uitdovend – overdracht aan de Ark voorzien (2022)

Betaalbare woningen Begijnhof
• Budget: 554.000 €
• 21: 309.000 €
• 22: 130.000 €
• 23: 50.000 €
Beschermde monumenten – specifieke problematiek maar geen
vrijstelling CA
• Dakisolatie uitgevoerd
• Dubbele beglazing nog uit te voeren
• in overleg met Onroerend Erfgoed: toestemming tot
vervanging schrijnwerk naar oud model met isolerende
beglazing
• Gefaseerde uitvoering (21-22-23) – bestekken in opmaak

Doorgangswoningen
Budget: 267.000 € (2021)
1. Steenweg op Gierle 151-169/ Jozef Simonslaan 2
• EPC’s bewoonde woningen lager dan 450 kWh/m²
(gesloten bebouwing) dus conform
• Aantal woningen op dit moment in renovatie
• Timing: voorjaar 21 – vertraging o.w.v. coronacrisis
2. Groenplein 15
• EPC’s lager dan 450 kWh/m² (gesloten bebouwing) dus
conform
• Dubbele beglazing OK
• Dakisolatie OK

Doorgangswoningen
3. Kon. Elisabethlei 103 (bus 1 & 2)
• EPC’s lager dan 400 kWh/m² (appartement) dus conform
• Dubbele beglazing in offerte-fase
• Dakisolatie OK
4. Wouwerstraat 140
• EPC’s lager dan 450 kWh/m² (gesloten bebouwing) dus
conform
• Dubbele beglazing OK
• Dakisolatie OK

doorgangswoningen
5. Zandstraat 205-207
• EPC’s lager dan 400 kWh/m² (appartement) dus conform
• Uitdovend verhaal; erfpacht tot 2024

LOI-woningen
Budget: 20.000 € (2021)
1. Pieter Denefstraat 31
• Kamerverhuur
• Dakisolatie quasi in orde
• Dubbel beglazing in orde
2. Koningin Elisabethlei 7
• Conform
• Dubbele beglazing in orde
• Dakisolatie in orde

Overige
Budget:
• 228.000 € (2021 – renovatie hoeve Den Aard)
• 250.000 € (2021 uitzonderlijk onderhoud)
1. Hoeve Den Aard, Steenweg op Merksplas 78
• In renovatie – nog niet conform
• Werken lopen ernstig vertraging op owv slechte
dakstructuur en coronacrisis
2. Hoeve Steenweg op Tielen 49
• Nog te renoveren – nog niet conform
• Hoge leeftijd bewoners – specifieke situatie
• Uitdovend als huurwoning

overige
3. Conciërgewoning Steenweg op Tielen
• Nog te renoveren – nog niet conform
• Afhankelijk van toekomst site sportcomplex
4. Pastorij Schorvoortberg
• Nog te renoveren – nog niet conform
• Uitdovend als huurwoning

Vragen van raadslid Peter Roes
Wat is de conclusie van de evaluatie van het relanceplan
Hopelijk is deze gebeurd, zodat de vrijwilligers van de parochiezalen in Turnhout eindelijk
goed nieuws kunnen krijgen.
Zoals de vooruitzichten van de coroana maatregelen er nu voor staan zal er voor 1 mei
nog geen verhuur kunnen plaatsvinden in de Turnhoutse parochiezalen.
Dan is het meer dan 1 jaar en 2 maanden dat de verantwoordelijke van de zalen
(doorgaans vrijwilligers) geen cent in hun lade hebben ontvangen, enkel vaste kosten
moesten betaald worden.
Dit kan niet meer volhouden.
Ik weet dat er reeds met prive gelden rekeningen betaald worden om toch overeind te
blijven om straks de buurten, straten en verenigingen terug hun activiteiten te laten
organiseren en de deuren niet definitief dicht moeten blijven.
Ik vindt het straf dat de verenigingen en de buurten 10 % meer subsidies ontvangen van
het relanceplan, maar ik vind het jammer dat ze met die 10 % extra ontvangsten niks
kunnen organiseren, er zijn geen locaties waar ze hun activiteit kunnen organiseren.
Graag reactie van de schepen...

Vraag van raadslid Kurt Persegael
Racen in de Turnhoutse binnenstad.
De afgelopen maanden worden enkele Turnhoutse straten vaker en vaker gebruikt als
racebaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de Deken Adamsstraat en de Patersstraat waar
snelheidsduivels tijdens de laatavond en nachturen bijna dagelijks worden geconstateerd
door bewoners.
-

Is deze evolutie ook merkbaar in de eventuele boetes die hiervoor worden
uitgeschreven?

-

Zijn het vaak dezelfde personen die hiervoor beboet worden?

-

Wat dient er volgens de politie te gebeuren om deze toch wel gevaarlijke situatie beter
te kunnen beheersen?

-

Bestaat er al een plan van aanpak hiervoor?

Vraag van raadslid Luc Debondt
Graag een verslag over de interventies voor niet-geruimde voetpaden tijdens de
sneeuwperiode.

Punten agenda Gemeenteraad
en Raad Maatschappelijk
Welzijn

Uit het college

onderzoek
FIETSDIEFSTALLEN
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

eind 2020 (oktober - november - december):
opvallende stijging fietsdiefstallen (vooral elektrische fietsen)
in Turnhout

onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

eind 2020 (oktober - november - december):
opvallende stijging fietsdiefstallen (vooral elektrische fietsen)
in Turnhout
- Turnova (Albert Heijn, achterzijde AS Adventure)
- Grote Markt
- ziekenhuiscampussen Sint-Jozef & Sint-Elisabeth
- Parklaan (Carrefour)
- Steenweg op Gierle (slagerij Dockx)

onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

eind 2020 (oktober - november - december):
opvallende stijging fietsdiefstallen (vooral elektrische fietsen)
in Turnhout
- zorgt voor heel wat reacties en commentaren op sociale
media (Ge zè van Turnhout…) > ongerustheid bij de
bevolking
- slachtoffer van fietsdiefstal Steenweg op Gierle
plaatst zelf beelden van verdachte online

onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

begin van het onderzoek:
- verdachten in beeld (camerabeelden Turnova & Steenweg op
Gierle)
- dieven gebruiken vermoedelijk lopers (valse sleutels), waarmee ze
fietssloten in enkele seconden en onopvallend kunnen ontgrendelen
- feiten op Turnova vinden vooral op zaterdag plaats
(drukke momenten)
- team straatcriminaliteit houdt extra toezicht op basis van
camerabeelden

onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

meerdere onderzoeken:
- lokale recherche politiezone Schoten
> 30 – 40 fietsdiefstallen
> 3 verdachten gearresteerd en aangehouden
> 1 van de verdachten pleegde de diefstal van een
elektrische fiets aan de Steenweg op Gierle (slagerij
Dockx)
- team straatcriminaliteit Politie Regio Turnhout

onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

onderzoek Politie Regio Turnhout:
- verspreiding opsporingsbericht met beeld van verdachte
via Facebook-pagina Politie Regio Turnhout
> veel reacties, maar geen identificatie van de verdachte
- onderzoek in stroomversnelling begin maart 2021:
- na heterdaad betrapping van twee fietsdieven op parking
Delhaize (Parklaan in Turnhout), waarbij getuigen de
nummerplaat van het voertuig van de verdachten kunnen
doorgeven aan de politie

onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

onderzoek Politie Regio Turnhout:
- nummerplaat van het verdacht voertuig wordt ingebracht
in het ANPR-camerasysteem van de Politie Regio Turnhout
op dinsdag 2 maart 2021
- zelfde voertuig wordt op woensdag 3 maart 2021
gespot door ANPR-camera’s
- voertuig wordt onderschept
- 2 inzittenden worden gearresteerd

onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

onderzoek Politie Regio Turnhout:
- in het voertuig worden verschillende voorwerpen
aangetroffen die mogelijk verwijzen naar
betrokkenheid bij fietsdiefstallen:
- meerdere fietscomputers
- meerdere fietssleutels
- gereedschap om fietssloten door te knippen
-…

onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

beslissing Parket & Onderzoeksrechter:
- 2 verdachten worden gearresteerd
door de Procureur des Konings in Turnhout
- 2 verdachten worden voorgeleid bij en aangehouden
door de Onderzoeksrechter in Turnhout
- de raadkamer bevestigt later de verlenging van de
aanhouding van beide verdachten voor minstens een
maand
onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

onderzoek Politie Regio Turnhout:
- 2 opgepakte verdachten en hun voertuig
kunnen worden gelinkt aan minstens 5 fietsdiefstallen
in Turnhout
- opgepakte verdachten zijn dezelfde mannen die te
zien zijn op de camerabeelden van Turnova

onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

onderzoek Politie Regio Turnhout:
- huiszoeking op 12 maart 2021 in stacaravans
op camping (regio Zuiderkempen) waar verdachten
verblijven
> positief resultaat:
- grote hoeveelheid fietsen, fietsonderdelen en
toebehoren (afkomstig van diefstallen in
Turnhout, Leuven, Antwerpen en Tilburg)
- gereedschap (afkomstig van diefstal uit
bestelwagen van Infrabel)
onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

onderzoek Politie Regio Turnhout:
- aangezien de verdachten meer dan waarschijnlijk deel
uitmaken van een grotere benden die ook ver buiten
onze politiezone actief is met het plegen van
(fiets)diefstallen en het team niet de capaciteit heeft
om dit onderzoek verder te zetten, zal aan de
Onderzoeksrechter worden gevraagd om het dossier
voor verder onderzoek over te maken aan
de federale gerechtelijke politie
onderzoek fietsdiefstallen
team straatcriminaliteit – Politie Regio Turnhout

STAD TURNHOUT
Project Kijk in de wijk - drugs
BINBIN-werking
CoronaCorona-handhaving
Snelheid binnenstad
COMMISSIE 1
18 maart 2021

Vraag Commissie 1
11feb21

Vraag vorige vergadering Commissie 1
‘opdeling slachtoffers ‘sociale problemen’ in geslacht mogelijk?’
Opdeling naar slachtoffers is weinig zinvol i.h.k.v.
sociale problemen (aanduiding verdachte vs
slachtoffer / ISLP-vatting) . Enkele voorbeelden
ter verduidelijking:
 Rubriek sociaal probleem: kinderen vaak als
slachtoffer aangeduid, 3 kinderen = 3 SO’s
 Familiale twist: vaak beide personen als
verdachten in pv aanwezig
 Jeugdbescherming/verdwijning/ontvluchting:
persoon in principe als verdachte opgenomen

PROJECT Kijk in de wijk
DRUGS

Selectie
• Selectie 9 buurten o.b.v. volledige straten (>Veerle
Claes) m.a.w. ruime selectie
• Feiten (afhandeling/pv’s) vanaf 1 jan 2018 (Q2076)
-> Selectie drugdelicten
-> Meerdere inbreuken mogelijk in één pv (bv drugbezit + in-en uitvoer)

• Meldingen vanaf 1 jan 2018
• OPM: ‘cijfers drugs = activiteitsstatistiek’ (bv acties
N12)

Meldingen (specifiek) drugs - stad Turnhout
1jan18-10maa21

• Selectie o.b.v. volledig straten
• Straat die onder 2 buurten valt,
wordt ook zo opgenomen
(huisnr ontbreekt vaak om
precieze puntlocatie weer te
geven)
-> +/- helft meldingen ‘drugs’ in 9
geselecteerde buurten

Meldingen (specifiek) drugs – 9 wijken
Turnhout 1jan18-10maa21

Processen-verbaal drugs – 9 wijken Turnhout
1jan19-10maa21

Verdachten in pv’s drugs – 9 wijken Turnhout
1jan19-10maa21 excl. Steenweg op Oosthoven (gezien acties drugstoerisme N12)

• 245 verschillende verdachten
• Geslacht 14% vrouwelijk – 86% mannelijk
• Leeftijdsgroepen verdachte (let op! Niet gelijk
verdeeld + % afgerond):
• 73% BE nationaliteit, 10% NL, 3% Marok., 3% Pools,
2% Roem.

BIN-werking

BIN-werking
• Definitie: Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband
tussen burgers en politiediensten binnen een vooraf vastgelegde
omgeving met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een
vooraf uitgewerkt communicatieplan.
• De effectiviteit van een BIN wordt bepaald door het aantal
aangesloten burgers, hun waakzaamheid en hun meldingsbereidheid.

Operationele BIN/WIN Turnhout
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIN Bergbeemden : 106 leden
BIN Blairon: 106
BIN Hellegat: 23
BIN Wieltjes: 28
BIN Zevendonk: 41
BIN Rozenlaan/ Sint-Jorislaan: 33
BIN Prinsenstraat: 44
BIN Oud-Kerkhof: 47
BIN Loechtenberg: 26
BIN Patriot: 16
BIN Gulden Vellekens: 36
BIN industrie: 279
WIN: 321

Initiatief BIN
• Initiatief burger/politie/lokale vereniging
• Infosessie voor geïnteresseerden + keuze BINcoördinator + naam BIN (te weinig geïnteresseerden?
-> aansluiting bestaand BIN?)
• Ondertekening charter – erkenning BIN (validatie Alg.
Dir. Veiligheid & Preventie) – bekendmaking
gemeentelijke infokanalen + plaatsing BIN-borden

Activatie BIN
Activatie door politie (dispatching):
• Dringende gevallen:
• Heterdaad
• Verdachte gedragingen
• Onrustwekkende verdwijning

• Niet dringende berichten (daguren)

Naambekendheid wijkagent
• “Een blijvend zeer” (mensen werken overdag, stedelijke omgeving en hoogbouw, geen

interesse burger indien geen politionele tussenkomst vereist, max. continuïteit wijkagent beogen
maar niet altijd mogelijk (mobiliteit, pensioen,…))

• Zichtbare aanwezigheid – laagdrempelig
• Woonstcontrole – persoonlijk aan huis
• Zoveel mogelijk aanwezig op buurtvergaderingen, openstraten, buurthuizen, verwelkoming nieuwe inwoners op
stadhuis,…
• Naamkaartjes
• Publicatie in stadskrant

Naambekendheid wijkagent
• www.politieregioturnhout.be > je wijk
• Wie is je wijkagent
• Persoonlijk emailadres
• Telefoonnummer
politiepost

• Meldingsformulier Stad Turnhout -> waar nodig naar
wijkagent sturen

Covid-handhaving

Overzicht inbreuken Covid
• Inbreuken tussen 13 maa ‘20 en 10 maa ’21
• Meerdere inbreuken in 1 pv mogelijk (noot: er werden in de PZ
al + 1900 pv’s opgesteld, incl. grensovergang Ravels)
• Tabel 1 met overzicht voor stad Turnhout
• Tabel 2 met overzicht voor de PZ incl. Ravels (grenscontroles)
• Opm: onder de categorie ‘leeg’ kunnen meerdere inbreuken
(verplaatsingsverbod,…) vallen. Vooral bij aanvang crisis werd
veel geregistreerd onder ‘Volksgezondheid – andere’

Aantal inbreuken Covid – Stad Turnhout

Aantal inbreuken Covid – PZ Regio Turnhout
(incl Ravels)

Snelheid binnenstad

Vraag ‘Racen in de Turnhoutse binnenstad?’
• Wat? Analyse snelheidsovertredingen (Query 2043)
• Wanneer? Periode 1 sep 2019 – 15 feb 2021
• Waar? Turnhoutse binnenstad
• Afbakening: alle straten behorend tot de Turnhoutse wijken (uitgezonderd
Stadspark, Eyssels, Zevendonk en Kastelein). Straten die onder meerdere
wijken vallen worden opgenomen tenzij deze wijken allen tot de 4 hierboven
behoren. Een uitzondering wordt gemaakt voor de straten van de R13 en de
Steenweg op Gierle. Deze worden allen uit de selectie verwijderd.

Centrum TU – pv’s snelheid (aantal)
Unieke telling van pvnr
Rijlabels
Oud-Strijderslaan
Vuurkruisenstraat
Tijl-en-Nelestraat
Kerkhofweg
Steenweg op Antwerpen
Karel Oomsstraat
Oude Vaartstraat
Lokerenstraat
Begijnenstraat
Steenweg op Oosthoven
Albert Van Dyckstraat
Patersstraat
Prinsenstraat
Boomgaardstraat
Jubileumlaan
Steenweg op Mol
Koningin Astridlaan
Papenbruggestraat
Grimstedestraat
Zandstraat
Victoriestraat
Smalvoortstraat
Kwakkelstraat
Hertoginstraat
Bentelstraat
Warandestraat
Oude Beersebaan
Tuinstraat
Hoveniersstraat
de Merodelei
Duinenstraat
Korte Vianenstraat
Otterstraat
Lodewijk De Koninckstraat
Eindtotaal

SNELHEID
1 - 10 km/u te snel
203
131
167
121
213
105
153
120
137
29
54
33
28
26
29
9
15
6
12
6
6
9
10
8
7
2
6
4
4
3
1
1
1658

11-20 km/u 21-30 km/u 31-40 km/u 40+ km/u
te snel
te snel
te snel
te snel Eindtotaal
241
38
6
2
490
140
19
1
291
81
15
1
264
112
19
5
257
28
5
1
247
86
11
202
42
2
197
68
3
191
40
4
180
51
4
1
85
28
2
84
14
4
51
15
4
47
16
1
43
10
39
22
7
29
11
20
4
1
20
8
2
16
3
1
16
5
1
12
4
1
11
1
1
11
10
1
9
7
5
7
6
1
5
1
5
1
4
2
2
1
2
1
1041
146
14
3
2861

• Aantal pv’s snelheid per categorie
snelheidsovertreding
• Periode 1/9/19 – 15/2/21)

Centrum TU – pv’s snelheid (in afgeronde %)
• Aantal pv’s snelheid per categorie
snelheidsovertreding
• Periode 1/9/19 – 15/2/21)

Zelfde voertuig met meerdere boetes in
binnenstad?
Aantal nrpl met x-aantal snelheidsboetes in centrum Tu (zie
aantal snelheidsboetes binnenstad TU in kolom links)
1
2416
2
189
3
17
4
2
5
0
6
0
7
0
8
1

