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Zitting van 21.05.19
#Onderwerp : Interpellatie van Jos Bertrand betreffende het hinderlijk gebruik en parkeren van steppen
op de publieke ruimte en de toepassing of eventuele aanpassing van het politiereglement#
Openbare zitting
Sedert enkele maanden kennen we in Brussel en ook in onze gemeente een grote toename aan steppen in het
verkeer. Zelf heb ik als kind ook veel met de autoped rondgereden. Het ging toen wel minder snel, maar ik
heb toen wél van mijn ouders geleerd dat ik de autoped ook goed moest “parkeren”, de andere mensen niet
mag omverrijden en ik ze zeker niet midden op de stoep mocht laten slingeren.
Natuurlijk gaat het om een minderheid van gebruikers die weinig respect vertonen voor hun zwakkere
medeburgers en hun trottinet laten slingeren waar ze er van afgestapt zijn. Desalniettemin komt het zeer
frequent voor ook in onze gemeente. Ik voeg enkele foto’s toe aan mijn interpellatie.
Ik zou vooreerst van de bevoegde schepen willen weten of de stadswachten geïnstrueerd worden om mensen
die met hun step andere gebruikers van de publieke ruimte hinderen of in gevaar brengen, op hun gedrag
aan te spreken? Mag ik ook van de bevoegde schepen vernemen of er in ons gemeentelijk onderwijs
geanticipeerd wordt op het verantwoord en met burgerzin, leren gebruiken van deze nieuwe
verplaatsingsmiddelen?
Mag ik van de bevoegde schepen vernemen op welke wijze de steppen nu al gevat worden door bepalingen
van het politiereglement bijvoorbeeld i.v.m. sluikstorten of met betrekking tot het gebruik van de stoepen en
de publieke ruimte?
Met andere woorden, kunnen de gebruikers die hun steppen op een hinderlijke wijze op het voetpad
achterlaten, of die door hun gedrag andere personen op de openbare ruimte in gevaar brengen, erop
aangesproken en/of gesanctioneerd worden? Zo ja, wordt dit dan ook toegepast?
Ik begrijp dat het vaak moeilijk is om de gebruiker die zijn step op hinderlijke wijze op de publieke ruimte
heeft nagelaten, te sanctioneren, omdat er niet achterhaald kan worden wie de laatste gebruiker is. Maar, is er
een mogelijkheid om de eigenaars van deze steppen (die wel bekend zijn) erop aan te spreken en te

Gemeenteraad - 21.05.2019 - Uittreksel van dossier 34572

1/2

#017/21.05.2019/A/0015#

sanctioneren omdat hun toestellen de veilige doorgang op pleinen en voetpaden, hinderen? Biedt het
bestaande politiereglement deze mogelijkheid (bijvoorbeeld naar analogie met sluikstorten). Zo ja, kan er dan
opgetreden worden en kunnen er eventueel dienovereenkomstige boetes uitgedeeld worden aan de
eigenaars. Zo neen, kan het politiereglement eventueel worden aangepast?
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
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