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gemeenteraad 
Niet goedgekeurd 
Voorstel tot motie zitting van 30 mei 2022 
 
 
Samenstelling 
de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter 
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen; 
mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen; 
mevrouw Elisabeth van Doesburg, schepen; mevrouw Erica Caluwaerts, schepen; de heer Tom Meeuws, 
schepen; de heer Claude Marinower, raadslid; de heer Filip Dewinter, raadslid; de heer Gerolf Annemans, 
raadslid; de heer Jan Penris, raadslid; mevrouw Nahima Lanjri, raadslid; de heer André Gantman, raadslid; 
mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid; mevrouw Güler Turan, raadslid; de heer Wouter Vanbesien, raadslid; 
de heer Peter Mertens, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; mevrouw Mie Branders, raadslid; de heer 
Joris Giebens, raadslid; de heer Johan Klaps, raadslid; mevrouw Caroline Bastiaens, raadslid; mevrouw Danielle 
Meirsman, raadslid; mevrouw Martine Vrints, raadslid; de heer Koen Laenens, raadslid; de heer Franky 
Loveniers, raadslid; mevrouw Peggy Pooters, raadslid; de heer Kevin Vereecken, raadslid; de heer Imade 
Annouri, raadslid; mevrouw Kristel Somers, raadslid; mevrouw Ilse van Dienderen, raadslid; de heer Nordine 
Saidi Mazarou, raadslid; de heer Mark Tijsmans, raadslid; mevrouw Sevilay Altintas, raadslid; de heer Omar 
Fathi, raadslid; mevrouw Sanne Descamps, raadslid; mevrouw Manuëla Van Werde, raadslid; mevrouw 
Nathalie van Baren; de heer Patrick Van den Abbeele, raadslid; de heer Hicham El Mzairh, raadslid; mevrouw 
Khadija Chennouf, raadslid; de heer Sam Van Rooy, raadslid; de heer Sam Voeten, raadslid; mevrouw Karen 
Maes, raadslid; de heer Koenraad De Vylder, raadslid; mevrouw Tatjana Scheck, raadslid; de heer Wim 
Jochems, raadslid; de heer Mohammad Nawabi, raadslid; mevrouw Lise Vandecasteele, raadslid; mevrouw 
Lotte Mintjens, raadslid; de heer Niel Staes, raadslid; mevrouw Ilse De Schutter, raadslid  
 de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur 
 
Iedereen aanwezig, behalve: 
mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; de heer Kevin Vereecken, raadslid 
 
Zijn verontschuldigd: 
de heer Claude Marinower, raadslid; mevrouw Güler Turan, raadslid; de heer Imade Annouri, raadslid 
 
 
2022_MOT_00054 Voorstel tot motie van raadslid Sam Van Rooy: Afschaffen LEZ 
 
Antwoord 

Volgende moties worden tezamen behandeld. 
• 2022_MOT_00054 -  Voorstel tot motie van raadslid Sam Van Rooy: Afschaffen LEZ 
• 2022_MOT_00059 - Voorstel tot motie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: LEZ afschaffen en 

investeren in openbaar vervoer 
Raadsleden Van Rooy en Mertens licht hun voorstellen tot motie toe.  
Schepenen Kennis en Meeuws geven antwoord op de vragen. 
Raadsleden Van Rooy en Mertens houden nog een wederwoord. 
De gemeenteraad verwerpt de voorliggende motie bij monde van de fractievoorzitters.  
Stemden voor de motie: Vlaams Belang.  
Stemden tegen de motie: N-VA, Groen, Vooruit, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.  
Hebben zich onthouden: PVDA.  
Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen. 
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Indiener(s) 

Sam Van Rooy 
 
Gericht aan: 

Koen Kennis 
 
Tijdstip van indienen  

20 mei 2022 17:27 
 
Toelichting 

Gelet op: 
-          de wetenschappelijke twijfel over de doeltreffendheid van de lage-emissiezone (LEZ); 
-          de grote financiële en sociale impact van de LEZ op automobilisten; 
-          de conclusie van de VAB (Vlaamse Automobilistenbond) dat: 

• steden best geen LEZ invoeren; 
• uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de impact op de luchtkwaliteit niet 

overtuigend is; 
• de sociale gevolgen in 2025 “onverantwoord grote proporties” zullen aannemen; 

-          het afbouwen van de LEZ door steden zoals Rotterdam; 
-          de erbarmelijke dienstverlening van De Lijn; 
-           de onveiligheid op het openbaar vervoer; 
-           het feit dat onze stad, op Brussel na, wereldwijd de duurste boetes hanteert voor het 
binnenrijden van de Lage-Emissiezone (LEZ).  
-           met de verstrengde LEZ-regels die sinds 1 januari 2020 van toepassing zijn, de strengste 
normen worden opgelegd (dieselwagens met een Euro 4-norm worden in Nederlandse steden nog wel 
toegelaten, maar bij ons niet). 
  
Overwegend dat: 
-          de LEZ een asociale maatregel is die vooral mensen uit de onderklasse en lagere middenklasse 
treft; 
-          de LEZ een omgekeerd mattheuseffect genereert, waarbij vooral degenen die al minder 
middelen hebben financieel zwaar worden getroffen; 
-          de LEZ een hypocriete maatregel is waarbij wie betaalt toch nog met zijn zogenaamd te 
vervuilende of te oude auto de stad in mag; 
-          de LEZ een schoolvoorbeeld is van bureaucratie, regelneverij en groene autofobie; 
-          de LEZ door talloze mensen wordt aangevoeld als een autopestbeleid. 
  
Leggen wij volgende motie voor: 
 
 Wij verzoeken het stadsbestuur om de LEZ in Antwerpen per direct af te schaffen. 
 


