Politie
Alle informatie over de politie Ninove kan je vinden op www.politieninove.be.

Politieacties
Actie zichtbaarheid fietsers
 Locatie: Ninove
 Datum: 8/12/2017
 Uren: van 7 uur tot 9 uur
 Aantal gecontroleerde voertuigen: 88 fietsers
 Aantal overtredingen: 7 fietsers in overtreding
ANDERE INFO:
Aantal gecontroleerde waarschuwingen verlichting auto ‘s : 6
Aantal gecontroleerde waarschuwingen rijbewijs : 1
Er werden 7 ademtesten uitgevoerd bij de bestuurders van de auto’s (allen negatief)
Verkeersactie in kader van Alcohol / Drugs – WinterBOB campagne
 Locaties: Kerkstraat 188 (Outer), Aalstersesteenweg 473 (Ninove), Leopoldlaan 109 (Ninove),
Brakelsesteenweg 247 (Ninove)
 Datum: Zaterdag 9/12/2017 tot zondag 10/12/2017
 Uren: van 21.30 uur tot 6 uur
 Aantal gecontroleerde voertuigen: 85
 Aantal overtredingen: 9
 Overzicht overtredingen:
- 5 personen reden onder invloed van alcohol waarbij 2 personen hun rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken
voor een periode van 15 dagen. De Overige bestuurders (3) moesten hun rijbewijs 6 uur in leveren.
- Er werd 1 waarschuwing uitgeschreven voor een defect dimlicht.
- 1 voertuig was niet geldig gekeurd.

- 1 bestuurder kon geen inschrijvingsbewijs voorleggen van zijn voertuig.
- Een andere bestuurder was geen drager van zijn rijbewijs.
Snelheidscontrole met onderschepping
 Locatie: N28 – N8 – N255 – Hemelrijk
 Datum: 23-11-2017
 Uren: van 6 uur tot 14 uur
 Aantal gecontroleerde voertuigen: 1.101 voertuigen
 Aantal overtredingen: 229
Actie zichtbaarheid fietsers
 Locatie: Ninove
 Datum: 24-11-2017
 Uren: van 7 uur tot 8.15 uur
 Aantal gecontroleerde fietsen: 123
 Aantal overtredingen: 3
Verkeersactie in kader van alcohol / drugs
 Locaties: Frans Van Der Perrekaai 7 (Ninove), Appelterre-Dorp – Appelterre, Edingsesteenweg 345 Denderwindeke
 Datum: Van 25/11/2017 op 26/11/2017
 Uren: van 21.30 uur tot 6 uur
 Aantal gecontroleerde voertuigen: 42
 Aantal overtredingen: 12
 Overzicht overtredingen:
7 personen reden onder invloed van alcohol, waarvan 2 personen hun rijbewijs werd ingetrokken voor
een periode van 15 dagen
-

1 persoon diende zijn rijbewijs in te leveren voor 3 uur

-

4 personen dienden hun rijbewijs in te leveren voor 6 uur

-

Er werden 2 waarschuwingen uitgeschreven voor defecte dimlichten

Er werd 1 voertuig in beslag genomen daar dit niet-verzekerd en niet ingeschreven was en waarvan de
geldigheidsdatum van de technische keuring was verlopen
-

Er werd eveneens een OI geschreven voor een reproductieplaat die niet conform was.

Alcohol-drugs actie

 Datum: van 02/12 op 03/12/2017
 Aantal gecontroleerde bestuurders: 103
 Aantal personen met een ademtest A: 4
 Aantal personen met een ademtest P: 4
 Aantal onmiddellijke intrekking rijbewijs: 1
 Andere overtredingen:
-

vervallen technische keuring: 2

-

gordeldracht: 1

-

inschrijving voertuigen: 1

-

gsm-gebruik: 1

-

geen drager rijbewijs: 1

Verkeersactie in kader van Alcohol / Drugs – WinterBOB campagne
Locaties: Geraardsbergsesteenweg 330 (Aspelare), Nederhasseltstraat 168 (Nederhasselt), Frans Van Der
Perrekaai 7 (Okegem), Aalstersesteenweg 11.4 (Ninove)
 Datum: 04/12/2017 van 12.30 uur tot 21 uur
 Aantal gecontroleerde voertuigen: 106
 Aantal overtredingen: 11
 Overzicht overtredingen:
-

2 personen reden onder invloed van alcohol waarbij het rijbewijs voor 3 uur werd ingehouden

-

Er werden 1 waarschuwing uitgeschreven voor een defecte dimlicht

-

Er werden 6 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel

1 inbreuk op het voorlopig rijbewijs waarbij de bestuurder niet vergezeld was van een begeleider (wettelijk
verplicht), alsook was er geen L-teken noch een tweede achteruitkijkspiegel in het voertuig aanwezig.
-

1 voertuig was niet geldig gekeurd voor een periode van 11 maanden
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