PROEF CAMERATOEZICHT

NALEVING VENSTERTIJDEN BINNENSTAD
Let op! Nu nog een waarschuwing, straks een boete!
WAAR:

Poelestraat, Peperstraat, Brugstraat

VOOR WIE?

Alle gemotoriseerd verkeer (auto’s, vrachtauto’s, bestelwagens, scooters etc.)

VENSTERTIJDEN: Elke dag van 5.00 uur tot 12.00 uur
PROEFPERIODE:

3 december 2018 – 1 juni 2019

DOEL:

Minder overlast en een aantrekkelijker, leefbaarder binnenstad

PROEFPROJECT

Vanaf 3 december 2018 ziet de gemeente Groningen
strenger toe op naleving van de venstertijden in
de binnenstad met behulp van camera’s.
Het gaat om een proef. Doel is het illegaal inrijden
van gemotoriseerd verkeer in bepaalde straten
effectiever tegen te gaan. Voertuigen die geen
ontheffing hebben, krijgen eerst nog een
waarschuwing, maar vanaf 15 januari 2019 direct
een boete.
De proef duurt een half jaar, waarna evaluatie volgt.
De proef richt zich op de Brugstraat, Poelestraat
en Peperstraat. Camera’s registreren de kentekens
van álle gemotoriseerde voertuigen. Ze registreren
geen personen en maken ook geen opnames van
personen.

BOETE

De pakkans voor overtreders is 100%. Buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) van Stadstoezicht
zullen tot 15 januari waarschuwingen uitdelen,
daarna boetes.
Er is dan alleen de mogelijkheid om bezwaar in te
dienen via de bezwaarprocedure van het Centraal
Justitieel Incasso Bureau.

ONTHEFFING

Als u aangeeft buíten venstertijden het gebied in of
uit te willen of moeten, dan kunt u bij de gemeente
Groningen een ontheffing aanvragen. Bedrijven
en personen kunnen onder voorwaarden deze
ontheffing krijgen.
Op de website van de gemeente Groningen staat
uitgelegd wat u daarvoor moet doen en wanneer u
daarvoor in aanmerking komt.
Meer informatie over de proef cameratoezicht leest u op
https://gemeente.groningen.nl/cameratoezicht-venstertijden.
Voor meer informatie over ontheffingen venstertijden,
kijk op: https://gemeente.groningen.nl/ontheffingbinnenstad-en-autovrije-gebieden.
Meer weten over de algemene binnenstadsaanpak?
Kijk op www.ruimtevoorjou.groningen.nl.
Heeft u vragen over de proef?
Bel 14 050 of stuur een email naar anpr@groningen.nl.
Na evaluatie kan het stadsbestuur besluiten het
cameratoezicht uit te breiden tot de gehele binnenstad.
De proef is opgenomen in het privacy-register van de
gemeente Groningen en voldoet aan de eisen van de AVG.

SAMEN OP WEG NAAR EEN (NOG) AANTREKKELIJKER BINNENSTAD!

BESTUURDERS KUNNEN BINNEN DE PROEF CAMERATOEZICHT
TWEE VERSCHILLENDE OVERTREDINGEN BEGAAN:
*

“Niet inrijden”
ongeacht het tijdstip:
- Poelestraat, vanaf zijde Oosterstraat
- Peperstraat
- Brugstraat, vanaf zijde Astraat

*

“Venstergebied”
tussen 5 - 12 uur laden en lossen, na 12 uur alleen met ontheffing:
-Poelestraat, vanaf zijde Schuitendiep
-Brugstraat, vanaf zijde Vismarkt/Akerkhof

