Vandalen viseren flitspalen Lidar meer tijdens feestdagen
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De Lidar-flitspalen vallen tijdens de eindejaarsperiode vaker ten prooi aan vandalen. Ook in
Brussel worden de palen stevig aangepakt. Vorige maand werd er nog eentje in brand
gestoken in Anderlecht. Toch worden de daders vaak geïdentificeerd.
Van onze medewerker Robin De Becker
Ganshoren/Brussel Graffiti, brandstichting of stukgeslagen ruitjes; de Lidar-superflitspalen
krijgen het vaak hard te verduren. Vandalen hopen zo vaak een boete te ontlopen, maar
krijgen nog vaker een gepeperde rekening voorgeschoteld. Tijdens de eindejaarsperiode is
er een opvallende stijging van het aantal feiten. Dat zegt Pierre Grisard, directeur van
Securoad, het bedrijf dat de palen vervaardigt.
Meerdere per dag
'De afgelopen week waren er heel veel meldingen van beschadiging', zegt Grisard. 'In de
loop van het jaar krijgen we ongeveer één keer per week een melding van vandalisme. Nu
waren dat meerdere meldingen per dag. Het gaat vaak om graffiti op zowel de paal als op
het ruitje waarachter de camera verscholen zit. Voor ons kruipt er wel veel tijd in om de
nodige herstellingen uit te voeren.'
Wallonië spant de kroon wat het aantal beschadigingen betreft, Brussel moet nauwelijks
onderdoen. Vorige maand werd in Anderlecht nog een brandstichting gesignaleerd aan één
van de palen. Die zijn echter zeer goed beschermd tegen vandalenstreken.
'We beschikken ook over een dispatching die 24 uur op 24 toezicht houdt', zegt Grisart. 'In
de helft van de gevallen wordt de dader zelfs geïdentificeerd. Die krijgt dan wel de rekening
gepresenteerd.'
Vier nieuwe
De flitspalen doken de voorbije maanden vaker op in het Brusselse straatbeeld. Het gewest
kocht dan ook vier extra toestellen aan bovenop de twee die het al had. De palen worden op
vraag van de politiezones op gewestwegen geplaatst.
De voorbije week was dat onder andere het geval aan de Keizer Karellaan in Ganshoren.
'Maar elke donderdag veranderen we de palen van plaats', zegt Bianca Debaets (CD&V),
Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid. In de week tijd dat de paal er stond,
werden 'slechts' 54 bestuurders betrapt die te snel reden.
Twee bestuurders zullen voor de politierechtbank moeten verschijnen, omdat ze met
respectievelijk 81 en 95 kilometer per uur voorbij de flitspaal reden. Opvallend detail: de
meeste overtredingen werden 's nachts vastgesteld.
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