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gemeenteraad
Schriftelijke vraag

2019_SV_00245 Schriftelijke vraag van raadslid Nahima Lanjri: Schriftelijke vraag van Nahima 
Lanjri aan schepen Tom Meeus over korting LEZ

Indiener(s)

Nahima Lanjri

Gericht aan:

Tom Meeuws

Tijdstip van indienen 

17 december 2019 16:24

Toelichting

Om de luchtkwaliteit in de Antwerpse binnenstad te verbeteren zijn sinds 2017 de meest vervuilende 
voertuigen daar niet meer welkom. Als overgangsregeling kunnen sommige voertuigen tegen betaling 
toch nog tijdelijk binnen in de LEZ. Het doel hiervan is om de bestuurders van deze voertuigen tijd te 
geven om naar een alternatief te zoeken. Inwoners van de LEZ die een verhoogde tegemoetkoming 
krijgen in de gezondheidszorg hebben recht op een verlaagd tarief. Personen met een handicap hebben 
onder bepaalde voorwaarden gratis toegang tot de LEZ. Dat is goed, want zo wordt er rekening 
gehouden met de meest kwetsbare mensen in onze stad. 

 

Inwoners van Antwerpen met een verhoogde tegemoetkoming die twee straten verder wonen, buiten 
de LEZ, maar er bijvoorbeeld wel in werken, of in behandeling zijn in een ziekenhuis in de binnenstad 
hebben echter geen recht op dat verlaagd tarief. Terwijl het vaak juist die mensen zijn die hun auto 
hard nodig hebben en niet meteen over de middelen beschikken om een minder vervuilend voertuig 
aan te kopen.

 

-       Bent u het met mij eens dat deze inwoners van Antwerpen ook recht moeten krijgen op het 
verlaagd tarief? 

Antwoord
Geachte mevrouw Lanjiri

Het verlaagde tarief voor Antwerpenaren met een verhoogde tegemoetkoming geldt inderdaad enkel voor zij die 
binnen de LEZ wonen. Er zijn geen plannen om hieraan iets te veranderen. Gent hanteert dezelfde criteria als 
wij. De filosofie achter deze keuze is dat we iedereen die zich naar de LEZ verplaatst maar er niet woont, zoveel 
mogelijk willen aanmoedigen om alternatieve vervoersmodi te gebruiken.  Deze mensen krijgen bovendien een 
korting op het openbaar vervoer; voor een jaarabonnement bij De Lijn betalen zij slechts 54euro.
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