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Jouw feedback helpt ons om
 de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Heb je goede of m

inder goede ervaringen m
et onze dienstverlening? 

Signaleer het via www.edegem
.be/m

elding.

Beste ouder

De Collegewijk wordt al jaren geteisterd door zeer veel sluipverkeer. Bestuurders ontvluchten via de woonwijk de files op 
de centrale verkeersassen in de regio. 

Om
 de straten en schoolom

geving rondom
 Fort 5 opnieuw veilig en leefbaar te m

aken, zal 
lokaal bestuur Edegem

 een AN
PR-cam

era m
et num

m
erplaatherkenning plaatsen op het 

kruispunt van de Jacob de Roorestraat en de Rogier van der W
eydenstraat. Het systeem

 
vervangt de verdwijnpalen die om

 technische redenen al geruim
e tijd buiten gebruik zijn. De 

cam
era knipt de wijk ‘virtueel’ tijdens de ochtend- en avondspits. 

Doorgaand gem
otoriseerd verkeer dat binnen de tijdsloten en zonder vergunning gebruik 

m
aakt van het kuispunt krijgt een boete. Zo ontraadt Edegem

 het extrem
e sluipverkeer door 

de wijk en stim
uleert ze het gebruik van de grote verkeersassen.

W
ijkbewoners zullen aan de hand van een doorgangsvergunning gekoppeld aan hun 

num
m

erplaat het punt waar de cam
era opgesteld staat, kunnen kruisen.  

Als ouder van een kind in OLVE-basisschool zal je eveneens een doorgangsvergunning kunnen 
aanvragen. Ouders m

et een kind m
et een tijdelijke of perm

anente im
m

obiliteit in OLVE 
secundair kunnen ook een aanvraag doen. 

TIM
IN

G 
In de gem

eenteraad van 1 m
aart 2021 werd de aankoopprocedure voor de cam

era en handhavingssoftware opgestart. 
Op 28 juni vragen we aan de gem

eenteraad het positieve advies van politiezone HEKLA te volgen over de invoering en 
m

odaliteiten van de m
aatregel. M

its goedkeuring volgt onm
iddellijk daarna de technische installatie van het systeem

. Je 
aanvraag voor een doorgangsvergunning zal je kunnen doen vanaf 2 augustus via www.edegem

.be/collegewijk. 

Vanaf 1 septem
ber 2021 zal de cam

era alle dagen operationeel zijn van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 18 uur.

Om
dat de cam

era vanaf 1 septem
ber in werking zal zijn, bezorgen we je nu al de 'Verklaring op eer' die je als bijlage bij je 

aanvraag zal m
oeten voegen.  Zo heb je in deze laatste weken van het schooljaar nog de kans je ingevulde form

ulier te 
laten ondertekenen door de schooldirectie. 

VRAGEN
? 

In deze buurtfolder geven we je alvast een antwoord op een reeks vaak gestelde vragen. Vond je op je vraag geen 
antwoord in deze folder, dan kan je je vraag stellen via collegewijk@edegem

.be

M
et deze ingreep hoopt lokaal bestuur Edegem

 een einde te m
aken aan een probleem

 van vele jaren. W
e hopen oprecht 

dat iedereen dit project een faire kans op slagen geeft. Een verkeersveilig Edegem
 is im

m
ers onze gem

eenschappelijke 
zorg.

M
et vriendelijke groeten

Koen M
etsu 

 
 

 
Philippe M

uyters 
burgem

eester 
 

 
 

schepen voor m
obiliteit

Camera weert vanaf 1 september  
sluipverkeer in Collegew

ijk

14 juni 2021

Aan de ouders van OLVE-basisschool en OLVE secundair

Je doorgangsvergunning aanvragen?
Vanaf 2 augustus 2021

via www.edegem
.be/collegewijk

Camera operationeel?
Vanaf 1 septem

ber 2021

Vragen?
www.edegem

.be/collegewijk
collegewijk@edegem

.be

Ik ben niet digitaal vaardig. Hoe kan ik mijn aanvraag doen? 
Enkel indien je geen toegang hebt tot het digitaal loket kan je vanaf 2 augustus hulp krijgen bij de aanvraag 
van je vergunning. Contacteer de dienst publiek dom

ein op het num
m

er 03 289 26 50.

W
ordt mijn privacy geschonden met deze camerabeelden? 

De wetgever stelt strenge eisen aan cam
eratoezicht op straat. Zo m

ag de privacy van de bewoners niet 
geschonden worden m

et deze cam
era's. Er wordt strikt op toegezien dat cam

eratoezicht enkel wordt 
gebruikt voor doeleinden die wettelijk bepaald zijn. De cam

era's worden niet gebruikt om
 in huizen, winkels of 

privédom
ein binnen te kijken.

Het begin van een cam
eragebied wordt steeds aangeduid m

et een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone 
m

et cam
erabewaking betreedt. Op die m

anier geeft je ook stilzwijgend toestem
m

ing om
 cam

erabeelden te 
m

aken. De waarschuwingsborden staan opgesteld in een brede perim
eter rond het cam

eragebied. 



VRAAG & AN
TW

O
O

RD

W
at is een ANPR-camera?

Een AN
PR-cam

era (autom
atic num

ber plate recognition of autom
atische num

m
erplaatherkenning) is een 

cam
era waarm

ee m
en autom

atisch num
m

erplaten kan lezen.

W
aar plaatst lokaal bestuur Edegem deze camera?

Op het kruispunt van de Jacob de Roorestraat en de  
Rogier van der W

eydenstraat.

W
anneer zal de camera operationeel zijn? 

De nieuwe cam
era zal de doorgang virtueel knippen 

 
 

vanaf 1 septem
ber 2021 

	
 

alle dagen
	

 
telkens van 7.30 tot 9 uur 

	
 

en van 15 tot 18 uur

W
ordt deze camera tijdelijk of definitief geplaatst?

Het gaat om
 een vaste installatie die het sluipverkeer definitief 

m
oet weren. Na de eerste drie m

aanden van ingebruiknam
e 

evalueren we de resultaten.

W
ie kan een doorgangsvergunning aanvragen?

Onderstaande categorieën hebben recht om
 een permanente 

doorgangsvergunning aan te vragen.
 

Bewoners binnen de hoofdassen N
173 Prins 

 
Boudewijnlaan – R11 Frans Van Dunlaan – Vredebaan, 

 
N

1 Antwerpsestraat, Edegem
sestraat en Oude 

 
Godstraat, dus ook op grondgebied M

ortsel en W
ilrijk, 

 
m

aar uitgezonderd diegenen die m
et hun garage 

 
rechtstreeks aansluiten op de bovenverm

elde 
 

hoofdwegen.
 

W
erknem

ers m
et plaats van tewerkstelling binnen de 

 
afgebakende zone 

 
M

edische zorgverleners
 

Hulpdiensten

Onderstaande categorieën hebben recht om
 een tijdelijke doorgangsvergunning aan te vragen:

 
Ouders van OLVE-basisschool, m

its attest per schooljaar 
 

te hernieuwen
 

Leerkrachten van OLVE-basisschool, m
its attest per schooljaar te hernieuwen

 
Ouders van leerlingen van OLVE secundair m

et tijdelijke im
m

obiliteit, m
its attest en voor een  

 
periode beperkt in tijd

 
Ouders van leerlingen van OLVE secundair m

et een perm
anente im

m
obiliteit, m

its attest en per 
 

schooljaar te hernieuwen

Vanaf wanneer zal ik een doorgangsvergunning kunnen aanvragen? 
M

om
enteel werken we aan de adm

inistratieve voorbereiding van het project en zetten we de technische 
installatie van de handhavingssoftware op punt. Je zal je aanvraag voor een doorgangsvergunning kunnen 
doen vanaf 2 augustus via www.edegem

.be/collegewijk. De cam
era treedt in werking op 1 septem

ber 2021.

Hoe verloopt mij aanvraag en wat heb ik nodig? 
Je doet je aanvraag vanaf 2 augustus online via www.edegem

.be/collegewijk en voegt daarbij:
	

 
een foto van het inschrijvingsbewijs van je voertuig

	
 

een foto van de ingevulde 'verklaring op eer voor ouders' die je vindt als bijlage bij deze folder

Je aanvraag doe je m
instens vijf werkdagen vóór de startdatum

 van je vergunning. 

Het lokaal bestuur Edegem
 controleert of of je aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Daarna  ontvang je 

een bevestiging.
 Lokaal bestuur Edegem

 heeft het recht om
 de gegevens op de toegevoegde attesten te controleren bij de 

attestverlener. 

Geldt de doorgangsvergunning voor ouders het hele jaar door? 
De doorgangsvergunning voor ouders van OLVE-basisschool en secundair geldt niet in het weekend en niet in 
de periode van 10 juli tot en m

et 20 augustus. 

Ons gezin heeft meerdere auto's. Hoeveel nummerplaten mag ik registreren? 
Het aantal num

m
erplaten per gezin is beperkt tot m

axim
um

 twee. 

Een familielid/oppas, ... brengt de kinderen met hun eigen wagen naar school. Kunnen zij ook een 
doorgangsvergunning krijgen? 
Het aantal num

m
erplaten per gezin is beperkt tot m

axim
um

 twee. Je m
ag in dit geval  in plaats van je eigen 

num
m

erplaat, de num
m

erplaat registreren van je fam
ilielid/oppas, ... 

Ik ben gescheiden? Hoeveel nummerplaten kan ik registeren?
Het m

axim
um

 aantal num
m

erplaten blijft twee. Iedere ouder kan in dit geval dus een num
m

erplaat 
registeren.

Kan een vergunning worden ingetrokken?
Het lokaal bestuur Edegem

 heeft het recht om
 een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer niet (m

eer) 
wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

M
ijn nummerplaat wijzigt. Hoe pas ik deze aan?

Je m
oet deze wijziging m

instens vijf werkdagen voor aanvang van de vergunning doorgeven via  
www.edegem

.be/collegewijk en opnieuw de bewijsstukken toevoegen. Je aanvraag wordt binnen deze vijf 
werkdagen behandeld.
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 Een overzicht van alle straten vind je op  
w

w
w

.edegem
.be/collegew

ijk


