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Evaluatierapport ‘Doven openbare verlichting’ werd opgesteld nadat de openbare verlichting werd gedoofd en dit voor een 
proefperiode van één jaar. Het rapport werd opgesteld door Evelyne Crabbe en Eva De Smet. Het rapport wordt voorgelegd 
aan de informele gemeenteraad op 8  december 2016. 
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MASTERPLAN ‘OPENBARE VERLICHTING’ 
 

In 2015 stelde gemeente Staden een masterplan ‘Openbare verlichting’ voor. Dat plan bevat een aantal 
maatregelen om het energieverbruik van de openbare verlichting de komende jaren te doen dalen. Op 
termijn krijgen inwoners op deze manier een uniformere omgeving dat bovenal een flinke 
energiebesparing oplevert.  

Een eerste grote fase binnen het masterplan Openbare verlichting betreft het doven van de openbare 
verlichting op het gemeentelijk grondgebied. Tussen een bepaalde tijdszone, 23 uur ’s avonds en 5 uur 
’s morgens, wordt de openbare verlichting gedoofd. Deze invoering komt ten goede van het milieu en 
vertaalt zich in een heuse besparing.  

Openbare verlichting is een grote elektriciteitsverbruiker, goed voor een flink deel van de begroting van 
heel wat steden en gemeenten. Zeer eenvoudige besparingsmaatregelen kunnen hieraan 
tegemoetkomen en de druk verlagen.  

Het invoeren van een masterplan Openbare verlichting is geen uniek gegeven. Steeds meer lokale 
besturen zetten hier sterk op in. Ook de omliggende besturen gaan dit promoten. Denk ook aan de 
maatregel die de Vlaamse overheid invoerde door het doven van de verlichting langsheen de 
autosnelwegen sinds 15 juli 2011. Ook deze wijziging vergde aanpassingen van zowel de overheid als 
de inwoners.  

In het ‘Evaluatierapport doven openbare verlichting’ worden de feitelijke gegevens weergegeven die 
gepaard gaan met de eerste fase van het masterplan, namelijk het doven van de openbare verlichting. 
Daaraan werd een participatietraject gekoppeld waarbij ook de burger zijn of haar mening kwijt kon. De 
gegevens en het participatietraject zorgden voor enkele conclusies die meegenomen kunnen worden in 
de verdere ontwikkeling van het masterplan.  
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DEEL 1  • ALGEMEEN 
In het eerste deel van het evaluatierapport wordt het masterplan Openbare verlichting en de uitvoering 
ervan toegelicht. Het masterplan beoogt het bereiken van verschillende doelstellingen. Doelstellingen 
die ingebed zijn in het strategisch meerjarenplan 2014-2019.  

1.1 ‘Inzetten op energiebewuste maatregelen’ 
Het masterplan Openbare verlichting is geen losstaand gegeven op zich, het is stevig ingebed in het 
strategisch meerjarenplan ‘Staden investeert in de toekomst’ 2014-2019. Dit strategisch meerjarenplan 
geeft een bepaalde visie op lange termijn weer voor een lokaal bestuur. In dit meerjarenplan werd in 
Staden de beleidsdoelstelling ‘Staden benut ten volle haar groeipotentieel’ opgenomen. Aan deze 
doelstelling werd het onderliggend actieplan ‘Inzetten op energiebewuste maatregelen’ gekoppeld. 

 
‘Inzetten op energiebewuste maatregelen’ beoogt een duurzaam gemeentelijk patrimonium en 
infrastructuur voor de gemeente Staden. Het inzetten op een duurzaam gemeentelijk energiebeleid is 
cruciaal om de hoger liggende doelstellingen te bereiken. Dit vertaalde zich in enkele concrete acties, 
veelal gelinkt aan de openbare verlichting. Het ‘masterplan openbare verlichting – Screenen en 
aanpassen openbare verlichting’ (actie 207) maakt hiervan integraal deel uit.  

In het strategisch meerjarenplan van gemeente Staden wordt volgende weergegeven voor wat betreft 
het screenen en aanpassen van de openbare verlichting:  

“De gemeente wenst in samenwerking met Eandis een masterplan rond openbare verlichting 
uit te werken en te realiseren met de bedoeling om energie- en onderhoudskosten van openbare 
verlichting te besparen. Een plan rond het doven en dimmen wordt uitgewerkt en uitgevoerd.”  

Voor de uitvoering van het screenen en aanpassen van de openbare verlichting werd op heden 60.000 
euro investeringen en 40.000 euro exploitatiemiddelen voorzien. 

 

1.2. Masterplan Openbare verlichting: visie 
Onder begeleiding van Eandis werd samen met buurgemeente gemeente Langemark - Poelkapelle een 
(regio)masterplan openbare verlichting opgemaakt. Het plan is het resultaat van een intensief traject dat 
werd doorlopen. Het traject werd opgebouwd uit verschillende stappen: analyse, visie en strategie. De 
werkgroep ‘lichtraad’ bereidde dit voor.  

Bij de uitwerking van de visie in het traject blijkt dat voor gemeente Staden laag energieverbruik, 
minimale lichthinder en veiligheid de belangrijkste parameters voor openbare verlichting zijn. Deze 
werden concreet vertaald in technische eigenschappen. Het grondgebied van Staden werd zo 
opgedeeld in verschillende deelruimtes, die telkens werden gekoppeld aan de technische 
eigenschappen. Deze facetten samen vormen het materplan openbare verlichting.  

Het masterplan openbare verlichting bestaat in hoofdzaak uit de overzichtskaarten met technische 
fiches per deelruimte. Het bepaalt op welke manier (kleur licht, type verlichtingstoestel, brandregime,…) 
de gemeente zijn grondgebied gaat verlichten. Na de voorbereidende fase werd het plan goedgekeurd 
door de gemeenteraad van Staden op 25 juni 2015. Met deze goedkeuring werd een globale visie op 
de openbare verlichting op het grondgebied van de gemeente voorzien.  

Zoals hierboven reeds aangegeven omvat het masterplan openbare verlichting een globale aanpak 
waarvan het doven van de openbare verlichting een eerste grote stap is. Met het concreet aanpassen 
van het brandregime in de zomer van 2015 werd het doven van de openbare verlichting een gegeven.  

Met de invoering van het masterplan openbare verlichting en de daar bijhorende 
toepassingen/maatregelen werden volgende twee doelstellingen beoogd:  
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 Financiële besparing door het verminderde energieverbruik en afname van 
onderhoudskosten. 

 Positieve impact op het milieu daling CO2- uitstoot , minder lichthinder en –pollutie. 

 

1.3. Een aangepast brandregime, flankerende verkeersmaatregelen & communicatie 
Voorafgaand aan de goedkeuring van het masterplan in de raad van 25 juni 2015, werd door de 
gemeenteraad op 25 maart 2015 het doven van de openbare verlichting langs de gemeentewegen 
principieel goedgekeurd. De gemeenteraad nam volgende beslissing ter zake:  

“De Raad beslist om openbare verlichting te doven langs gemeentelijke wegen van Staden. Het 
brandprogramma wordt als volgt ingesteld: doven van 23u tot 5u, dit van maandag tot vrijdag. 
Langs de gewestwegen blijft de openbare verlichting branden. De monumentverlichting van de 
kerkgebouwen Westrozebeke, Staden en Oostnieuwkerke blijft gedurende de ganse nacht 
branden.”  

Sindsdien wordt de openbare verlichting op weekdagen tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens 
gedoofd. Het doven van de openbare verlichting werd echter bij wijze van proefproject doorgevoerd. Er 
diende een grondige evaluatie te gebeuren na een jaar met als belangrijkste accenten het financiële, 
ecologische, infrastructurele en communicatieve alsook de veiligheid. De verschillende aspecten komen 
in het volgende deel van dit evaluatierapport uitgebreid aan bod.  

Bij inwerking treden van het doven van de openbare verlichting in augustus 2015, werden een aantal 
flankerende verkeersmaatregelen ingevoerd. Deze verkeersmaatregelen dienden te zorgen voor een 
verhoogde zichtbaarheid en veiligheid. De flankerende maatregelen worden hieronder nog toegelicht.  

De invoering van het gewijzigd brandregime en de flankerende verkeersmaatregelen werd breed 
gecommuniceerd naar inwoners, de aangrenzende buurgemeenten, bedrijven en hulpdiensten. 
Hiervoor werden de verschillende beschikbare gemeentelijke communicatiekanalen ingezet. Dit 
betekende het gemeentelijk informatieblad ‘Info Staden’ en de website. Ook de lokale pers werd 
uitvoerig ingelicht over het initiatief zodat ook de regionale kranten het initiatief mee bekend maakten.  

 

DEEL 2  • ANALYSE 
2.1. Omgevingsanalyse ‘Over de gemeentegrenzen heen’ 
Het aantal lokale besturen die het doven van de openbare verlichting invoerden is het laatste jaar sterk 
toegenomen. Onder andere Zonnebeke, Kasterlee, Harelbeke, Tielt, Diksmuide,… voerden een 
aangepast brandregime in.  

In West-Vlaanderen blijkt er een sterke tendens te zijn om dit initiatief in te voeren. Het overgrote deel 
van de West-Vlaamse gemeenten gaat op zoek naar een manier om te besparen door de openbare 
verlichtingskosten te reduceren.  

Vier partners (provincie West-Vlaanderen, West-Vlaamse Intercommunale, Intercommunale Leiedal en 
Vlaamse Landmaatschappij) richtten als gevolg van deze tendens dan ook het project ‘Kennisplatform 
Openbare Verlichting’ op. Sinds 2011 worden een viertal vergaderingen per jaar voor geïnteresseerde 
lokale besturen georganiseerd. Hier wordt kennis en ervaringen rond openbare verlichting verzameld 
en gedeeld. Het kennisplatform is de primaire bron van onderstaande data: 

2.1.1. Besparingstypes 
In de provincie West-Vlaanderen zijn er vier besparingstypes van toepassing: ‘dimmen’, ‘doven 
operationeel’, ‘doven voorbereidingsfase’ en ‘geen’.  
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Afbeelding 1. Besparingstypes West-Vlaanderen. (Bron WVI) 

Uit bovenstaande kaart kunnen we afleiden dat het overgrote deel van West-Vlaanderen zich in 
hetzelfde brandregime bevindt als Staden, namelijk ‘doven operationeel’. Dit betekent dat het doven 
van de openbare verlichting reeds in uitvoering is.  

Uit afbeelding 1 kunnen we volgende vaststellingen afleiden betreffende het besparingstype: 

 Het overgrote deel van de West-Vlaamse steden en/of gemeenten zijn actief rond het thema 
dimmen en doven van de openbare verlichting. 

- 35 gemeenten/Staden werken rond doven waarvan 22 gemeentes het doven reeds 
invoerden, 13 gemeentes zijn hiervan in voorbereiding; 

- 14 gemeenten/steden voerden het dimmen van de openbare verlichting in; 
- 14 gemeenten/steden voerden geen aangepast brandregimes in.  

 Alle buurgemeentes van Staden voer(d)en energiebesparend maatregelen in. Het overgrote 
deel dooft. 

2.1.2. Brandprogramma 
Het brandprogramma schrijft voor tussen welke uren de openbare verlichting wordt gedoofd. Voor 
Staden is dit het geval tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens tijdens de weekdagen. In het 
weekend blijft de openbare verlichting branden zoals voorheen.  
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Afbeelding 2. Brandregimes West-Vlaanderen. (Bron WVI) 

Uit bovenstaande kaart kunnen we vaststellen dat er in de provincie West-Vlaanderen verschillende 
brandregimes van toepassing zijn. Het grootste deel blijkt hetzelfde brandregime als Staden te hanteren. 
Op de volgende tabel maken we een vergelijking tussen Staden en de omliggende steden en 
gemeenten:  

Vergelijkende tabel omliggende steden en gemeenten: 

Gemeente/Stad Besparingstype Brandprogramma 
Staden Doven D23       H5       WE 
Houthulst Doven D23       H5       WE 
Kortemark Doven D00u30 H4u30 WE 
Hooglede Doven D00u30 H4u30 WE 
Zonnebeke Doven D23       H6       WE 
Langemark - Poelkapelle Dimmen D23       H5 
Roeselare Dimmen D22       H6 

Tabel 1. Vergelijkingstabel omliggende steden en gemeenten mbt. brandregimes. 

Uit afbeelding 2 en tabel 1 kunnen we volgende vaststellingen formuleren betreffende het 
brandprogramma: 

 De brandprogramma’s vertonen nogal verschillenen. De keuze van het brandprogramma is 
een gemeentelijke autonomie, te kiezen uit het aanbod van distributienetbeheerder.  
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 Er is een tendens dat de brandprogramma’s van de twee distributienetbeheerders, Infrax en 
Eandis, zullen worden geüniformiseerd. Dit zowel voor het doof- als ontstekingstijdstip als de 
keuze voor lang (vrijdag-zaterdag-zondag) of kort weekend (vrijdag-zaterdag). Ook zal de 
openbare verlichting op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsavond blijven 
branden (zie bijlage 3). 

 Van de omliggende gemeenten die de openbare verlichting doven, doven Kortemark en 
Hooglede minder uren dan Staden. Zonnebeke meer uren en Houthulst volgt hetzelfde 
programma. 

2.1.3. Lichtvisie van het gewest: 
Het Vlaams gewest heeft een eigen lichtvisie ontwikkeld. Aan de hand van een toetsingskader wordt er 
beslist om het doven of dimmen van de openbare verlichting langs bepaalde gewestwegen in te voeren. 
Dit resulteerde voor Staden in het 100% branden van de verlichting langsheen de N36,N313 en N303. 

 

2.2. Evaluatiethema’s 
Voor het uitwerken van de verschillende thema’s werden cijfergegevens verkregen van de politiezone 
Arro Ieper, de gemeentelijke financiële dienst en distributienetbeheerder Eandis. In een volgend deel 
komt ook het participatietraject met een focusgroep en enquête bij de bevolking aan bod. De 
verschillende thema’s die worden behandeld zijn: financieel, milieu, flankerende (verkeers)maatregelen, 
politieverslag en meldingen.  

 

2.2.1. Financieel 
2.2.1.1. Besparingspotentieel 
Volgens Eandis levert het gekozen brandprogramma een besparingspotentieel van 30% op. Jaarlijks 
verbruikt de openbare verlichting gemiddeld zo’n 850.000 kWh aan elektriciteit. Theoretisch zou  
250. 000 kWh bespaart kunnen worden.  

Onderstaande tabel geeft het overzicht weer van de verschillende werkingsmiddelen die werden 
gebudgetteerd voor de energiekost openbare verlichting over de verschillende jaren. 

 

Tabel 2. Overzicht budgetten. 

Volgende elementen kunnen uit de tabel worden afgeleid: 

 In 2015 werd tegen over 2014 20.000 euro (geïndexeerd) minder ingeschreven als 
uitgave. Er werd in de budgettering rekening gehouden met een besparingspotentieel van 
20.000 euro, of 10,5 %.  

 Gezien de actie slechts gedeeltelijk in 2015 werd gerealiseerd, werd een aanpassing in 
het strategisch meerjarenplan 2015 doorgevoerd: stijging in 2015 naar 216.560 euro en 
dan minder budget in 2016: 190.000 euro. 

 Er wordt rekening gehouden met een groeivoet, vandaar de voorziene stijging in de 
budgetten over de verschillende jaren. 

 

Kolom1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SMJP 2014 210 000€  196 560€  204 422€  212 599€  221 103€  229 947€  
SMJP 2015 216 560€  190 000€  197 600€  205 504€  213 724€  222 273€  
SMJP 2016 190 000€  197 600€  205 504€  213 724€  222 273€  
SMJP 2017 197 600€  205 504€  213 724€  222 273€  231 164€  
SMPJ 2017 231 164€  
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2.2.1.2. Data Eandis 
Het energieverbruik van de periode augustus 2014 tot juli 2015 (voor doven) en augustus 2015 juli 2016 
(na doven) werden vergeleken met volgende resultaten: 

 
Tabel 3. Vergelijking energiegebruik. 

 

 

Grafiek 1. Overzicht maandelijks energieverbruik. 
 
Uit bovenstaande kunnen we vaststellen:  

 Juli 2015 is te beschouwen als een overgangsmaand, dit verklaart het afwijkend cijfer. 
 In de zomer is er meer energieverbruik dan in de winter. 
 Tegenover het referentiejaar werd 191.172 kWh of 22% minder elektriciteit verbruikt.  

Omschr.Piekverbr.Dalverbr. Tot Piekverbr Dalverbr Tot. bsoluut verschil toProc.verschil tot
Eenheid kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh %

aug 2 334 60 248 62 582 1 888 42 391 44 279 18 303 29%
sep 10 073 62 869 72 942 9 579 43 393 52 972 19 970 27%
okt 20 665 68 394 89 059 19 774 50 179 69 953 19 106 21%
nov 24 344 73 449 97 793 26 830 53 555 80 385 17 408 18%
dec 34 478 74 386 108 864 32 532 56 026 88 558 20 306 19%
jan 29 978 74 230 104 208 27 470 59 263 86 733 17 475 17%
feb 20 807 64 008 84 815 21 966 48 223 70 189 14 626 17%
mrt 13 401 67 530 80 931 14 056 45 793 59 849 21 082 26%
apr 3 802 61 131 64 933 3 526 42 490 46 016 18 917 29%
mei 51 53 610 53 661 4 36 367 36 371 17 290 32%
jun 0 36 145 36 145 0 28 156 28 156 7 989 22%
jul 0 31 444 31 444 36 32 708 32 744 -1 300 -4%

Totaal 12 mnd 887 377 696 205 191 172 22%
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 Het resultaat van 22% energiebesparing is lager dan het verwachte van 30%. 

Bovenstaande resultaten werden voorgelegd aan Eandis. Onderstaande tekst is de motivering van 
Eandis waarom het resultaat lager lag dan verwacht: 

- Gekozen brandprogramma: ZG8-180Hz-D23H5WE 
- Dit betekent dat in het weekend de verlichting zal blijven branden (vrijdag op zaterdag, zaterdag 

op zondag, zondag op maandag). 
- In de winter betekent dit dus meer branduren in het weekend dan in de zomer. 
- In de winter is er ook een meer verbruik tegen over de zomer aangezien het vlugger donker is 

en later licht. 
- De energie besparing in kWh zal ongeveer hetzelfde blijven in winter en zomer (tenzij het pas 

donker wordt na 23h). 
- Echter is er in de winter een groter verbruik waardoor procentueel de besparing minder is. 

Bijvoorbeeld (fictief): 

In de winter: 

- Zonsondergang: 16h30 
Zonsopgang: 8u30 

- Verlichting met programma nacht brandt dus: 16 uur 
- Verlichting met programma D23H5WE (doven) brandt van inschakeling tot 23u en van 

Herontsteking 5u tot uitschakeling: 6,5 uur + 3,5uur = 10uur 
- Voor een week is dit dus(indien we in/uitschakeltijden cst houden): 4 x 10u = 40u + 3x 16u = 

88uur 
- Besparing tegen over hele nacht branden (16 x 7 = 112u) is ongeveer 21% voor een winter 

week.  

In de zomer: 

- Zonsondergang: 22u 
- Zonsopgang: 5u30 
- Verlichting met programma nacht brandt dus: 7,5 uur 
- Verlichting met programma D23H5WE (doven) brandt van inschakeling tot 23u en van 

Herontsteking 5u tot uitschakeling: 1 uur + 0,5uur = 1,5uur 
- Voor een week is dit dus(indien we in/uitschakeltijden cst houden): 4 x 1,5u = 6u + 3x 7,5u = 

28,5 uur 
- Besparing tegen over hele nacht branden (7,5 x 7 = 52,5u) is ongeveer 45% voor een zomer 

week. 

Samengevat: We kunnen dus vaststellen dat de besparing procentueel in een winterweek lager is dan 
in een zomerweek.  

Koppelen we hier het vermogen en effectieve branduren aan zegt dit meer. 

Voorbeeld: 100kW (fictief vermogen) 

- Winterweek: 88h x 100kW = 8800 kWh (doven) 
- Winterweek: 112h x 100kW = 11200 kWh (doven) 

Besparing winterweek = 2400kWh 

- Zomerweek: 28,5h x 100kW = 2850 kWh (doven) 
- Zomerweek: 52,5h x 100kW = 5250 kWh (doven) 

Besparing zomerweek = 2400kWh 
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Echter een aantal kanttekeningen: 

a) Wanneer wordt de verlichting ingeschakeld / uitgeschakeld? 

In- en uitschakelen van openbare verlichting wordt aangestuurd via fotocellen. Voor Oost vanuit DOC 
Merksem. Voor West vanuit DOC Kortrijk. Het schakelmoment wordt telkens bepaald met 3 fotocellen 
en een logische koppeling (meerderheid beslist). Standaardinstelling van de fotocellen is 40 lux (IN) en 
20 lux(UIT). Geografisch verschil Kortrijk-Merksem = 4 minuten. Invloed luchtgesteldheid geeft grote 
variaties (30min verschil bewolkt of volle zon). 

b) Toename aantal verlichtingstoestellen:  

Er is een kleine toename van het aantal verlichtingstoestellen 2014 tot nu 2016 +- 110 toestellen. 

Samengevat: De afwijking van het % bespaarde kWh van 22% in realiteit tegenover de verwachte 30% 
wordt dus verklaard door een stijging van het aantal OV- toestellen en het vroeger of later inschakelen, 
afhankelijk van het weer. 

 

2.2.1.3. Onderhoudskosten 
Jaartal Onderhoudskost 

2014 € 31 002,49 
2015 € 25 188,97 
2016 (tem 3de KW) € 22 422,53 

Tabel 4. Overzicht onderhoudskosten 

Qua onderhoudskost is er een daling van een 6.000 euro in 2015 ten opzichte van 2014. Op de 
budgettaire post worden ook de kosten buiten forfait aangerekend. Om een volledig ‘doofjaar’ te kunnen 
evalueren is het wachten op de volledige cijfers van 2016. Er wordt uitgegaan van een bedrag van een 
1.100 euro (cumuleren van cijfers 2016 en vergeleken tegenover 2014).  

 

2.2.1.4. Eigen facturen 
De facturen van de energieleverancier over de periode augustus 2014 tot juli 2015 en augustus 2015 
tot juli 2016 werden vergeleken. 

 

Tabel 5. Overzicht facturen. 

Omschr. 08/2014 - 07-2015 08/2015 - 07/2016bsoluut verschil toProc.verschil tot
Eenheid euro euro euro %

aug 12 143,18€             9 510,55€               2 632,63€           22%
sep 14 741,49€             11 987,69€             2 753,80€           19%
okt 21 401,03€             20 376,34€             1 024,69€           5%
nov 20 627,02€             19 193,61€             1 433,41€           7%
dec 25 985,87€             21 391,69€             4 594,18€           18%
jan 26 977,48€             21 571,68€             5 405,80€           20%
feb 19 063,55€             17 458,37€             1 605,18€           8%
mrt 20 940,82€             14 931,14€             6 009,68€           29%
apr 13 675,26€             10 933,38€             2 741,88€           20%
mei 11 074,01€             8 502,20€               2 571,81€           23%
jun 7 498,48€               11 353,12€             -3 854,64€          -51%
juli 9 764,66€               7 698,65€               2 066,01€           21%

Totaal 12 mnd 203 892,85€          174 908,42€           28 984,43€         14%
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Volgende elementen kunnen we vaststellen: 

 De sterke schommelingen in de procentuele verschillen zijn te wijten aan de boekingen van de 
facturen over de verschillende maanden. Het globale cijfer wordt in acht genomen. 

 De energieprijs bestaat uit verschillende kosten: verbruikskosten, distributiekosten, heffingen 
en toeslagen. Vandaar dat deze cijfers niet recht evenredig zijn met de cijfers voor 
energiebesparing.  

 Er wordt een jaarlijkse besparing van 28.984,43  euro of afgerond 29.000 euro gerealiseerd. 
Dit is hoger dan de verwachtingen. 

 

2.2.2. Milieu 
2.2.2.1. CO2-uitstoot 
Een verminderd energieverbruik van 191.172 kWh levert een verminderde CO2-uitstoot van 44,34 ton 
op (cfr.: kerngetallen openbare verlichting Eandis). Ter vergelijking: een gemiddeld gezin stoot zo’n 8 
ton CO2 uit per jaar. Om dit te compenseren dienen ruim 400 bomen één jaar lang te groeien. Een CO2-
uitstoot van 44,34 ton komt overeen met de groei van 2.217 bomen voor een jaar1. 

Van iedereen, ook van openbare besturen, wordt verwacht zuinig om te springen met energie. Nergens 
zijn er door de gemeente bindende verplichtingen aangegaan, maar op deze manier draagt ook 
gemeente Staden bij in het kader van klimaatopwarming.  

 

2.2.2.2. Milieuraad 
Op donderdag 4 oktober 2016 werd het thema besproken op de milieuraad. De milieuraad staat erg 
positief tegenover het principe. Er worden ook verdere acties geformuleerd/geadviseerd vanuit de 
milieuraad: 

 vraag om de lichten bijkomende te doven op zondagnacht;  
 opteren om langs recht stukken landelijke wegen armaturen weg te nemen. 

Aan globale milieu gerelateerde acties zoals ‘Nacht van de duisternis’ of ‘Earth hour’ neemt Eandis 
eveneens deel. Dergelijke initiatieven dragen eenzelfde boodschap/doelstelling uit. 

 

2.2.3. Flankerende maatregelen in functie van (verkeers)veiligheid 
Bij het invoeren van het ‘doofplan’ werd geopteerd om bijkomende verkeersmaatregelen te nemen. 
Deze werden uitgewerkt door een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van het college van 
burgemeester en schepenen, ambtenaren en de lokale politie.  

Op basis van een verkeersveiligheidsinspectie werd een inventaris opgemaakt. Aan de hand van deze 
inventaris werden elementen of locaties die maatregelen nodig hadden gegroepeerd als volgt:  

Lijst van gevaarlijke ‘zwarte kruispunten’ (op basis  kennis leden werkgroep en lijst ongevallen). 

 Gevaarlijke (solitaire) elementen: duikers, verlichtingspalen, elementen in de rand. 
 Bepaalde situaties: aansluitingen op wegen, voorrang van rechts, poorten, verkeersremmers, 

‘middengeleiders’, oversteken, bochten, kruispunten. 

Na een marktonderzoek en proefstelling in de Ieperstraat werden de maatregelen geïmplementeerd. 
Kort na het invoeren van het doofplan werd opnieuw een inspectie georganiseerd. Hierna worden de 
verschillende maatregelen besproken en geconcludeerd.  

 

                                                      
1 Bron: www.milieucentraal.nl 
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2.2.3.1. Reflecterende folie 
De reflecterende folie die werd aangebracht op heel wat verkeerspalen kennen volgende kenmerken: 

 Werd gekleefd op verkeerspalen op een hoogte van 0.8meter, 
 Kleur folie: geel klasse 3 
 Aangebracht op alle kruispunten buiten de agglomeratie langs de lokale wegen 1 en in het 

landelijk gebied op gevaarlijke kruispunten 
 Prijs 3.6 €/st excl. btw, er werden 350 stuks geplaatst door eigen diensten. 

 
Het invoeren van deze maatregel is erg opvallend in het straatbeeld en werd door heel wat inwoners 
opgemerkt. De gele folie blijkt minder reflecterend dan de witte, toch valt de gele kleur meer op en zijn 
de reflectoren ’s nachts goed zichtbaar. Het aanbrengen van de reflecterende folie als 
verkeersmaatregelen voldoet hiermee aan de vooropgestelde verwachtingen. Het is een zeer goedkope 
en effectieve maatregel. Ook andere gemeentes voerden ondertussen deze maatregel in. Na anderhalf 
jaar is nog geen algemene vervanging nodig. Her en der dient een losgekomen folie te worden 
vervangen. Overig onderhoud is verder niet nodig waardoor deze maatregelen ook erg duurzaam blijkt 
te zijn.  

 

2.2.3.2. LED op zonne-energie 
De LED op zonne-energie als verkeersmaatregel kende volgende specificaties: 

 Er werd gebruik gemaakt van oplichtende grondreflectoren (2 types), 
 Geplaatst op midden geleiders, verkeersremmers en om aslijnen op bepaalde plaatsen te 

accentueren, 
 Kostprijs 78,93 €/st excl. btw, 
 30 stuks aangekocht en geplaatst door eigen diensten, 
 Aangebracht in Ieperstraat, Vijfwegen, Spanjestraat en Stadenreke.  

 
Na een korte installatieperiode is gebleken dat reeds een aantal reflectoren defect waren, deze werden, 
binnen garantie, vervangen door de leverancier. Ondertussen zijn er opnieuw problemen met defecten 
en wordt er uitgekeken naar een ander type. Vooral het type ter hoogte van de verkeersdrempels zijn 
defect. Het gebruikte type langs de aslijnen werken nog. Omwille van ook problemen met andere 
opstellingen met zonnecellen (cfr. bushaltes, middengeleider Spanjestraat en Sint Elooistraat, 
bloembakken in de Sint Elooistraat) is er een zekere terughoudendheid tegenover het verder gebruik 
van actieve wegmarkeringen. Er wordt naar ervaringen van types en leveranciers bij andere gemeentes 
uitgekeken om dit verder aan te pakken (cfr. Heuvelland).  

 

2.2.3.3. Katafootpalen 
Er werden twee types katafootpalen geplaatst: 

 Flexibele katafootpalen:   € 21 /excl btw - 30 stuks  
dienen vaak als verkeersremmende opstelling 

 
 Type J1 (Franse):  witte - reflecterende band, hoogte 160cm 

    kostprijs 20,97 euro excl. btw – 150st 
    geplaatst aan gevaarlijke kruispunten en bochten 
 
De flexibele paaltjes worden als twee opstellingen geplaatst 

 Tussen de rijweg en het fietspad, bijvoorbeeld: Bruggestraat, Westrozebekestraat. 
Roeselarestraat, … Deze paatjes hebben een veel hogere reflective in vergelijking met de 
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klassieke diamantkop-paaltjes. Hier zijn heel wat vervangingen gebeurd. 
 Als verkeersremmende opstelling: betreft een effectieve en goedkope manier om een 

verkeersremmende opstelling uit te werken op bestaande wegen, maar er treden heel snel 
beschadigingen op aan de banden (scheuren, komen los,..). Ook dienen ze voor bepaalde 
wielerwedstrijd te worden verwijderd in functie van de veiligheid van de wielrenners. 

 
Er werden al verschillende leveranciers van zowel palen als banden afzonderlijk uitgetest. Waar de 
paatjes als overrijdbare opstelling werden geplaatst (Iepestraat (over Hospitaalstraat en Vijfwegen), 
Rekestraat (fietsroute en Stadendreke) en Colliemolenstraat is de slijtage hoog en moeten ze vaak 
worden vervangen.  

Staden is een landelijke gemeente met veel zwaar (landbouwverkeer), de flexibele paaltjes worden dus 
veel belast.  Er dient rekening gehouden te worden met een regelmatige vervangkost van ongeveer 50 
stuks op jaar basis. Bij wijze van test zullen de vaste types die vaak langs gewestwegen gebruikt worden 
aangekocht.  

 
Type J1 
Zeer goede zichtbaarheid, worden vooral gebruikt om gevaarlijke bochten te accentueren, bijvoorbeeld 
Ieperstraat, Sleihagestraat en kruispunt Vijverdam. Ook tijdens donker, regenachtig of mistig weer is dit 
positief voor de verkeersveiligheid: gevaarlijke kruispunten zijn beter zichtbaar.  

Nadien werd ook Veldstraat ingericht met de witte palen. Er werd reservemateriaal aangekocht, om bij 
beschadigingen vervangingen uit te voeren. Sinds de plaatsing werden al enkele palen en reflecterende 
banden vervangen omdat ze werden omvergereden.  

Onderhoud 
Onderhoud is erg belangrijk bij reflectoren. Ter hoogte van het groen en de bomen moet dit frequenter 
gebeuren. Bij wijze van test werden afschermmatjes aangekocht zodat ze zichtbaar blijven omwille van 
de groeiende groenberm. 

Algemeen krijgen de palen vier onderhoudsbeurten per jaar. Per beurt worden hieraan een 32 
arbeidsuren besteed. In het raamcontract van de maaiwerken voor de zoomwegen en grachten is het 
bijkomend maaien rond borden en palen opgenomen.  

 

2.2.3.4. Wegmarkeringen 
De wegmarkeringen die werden aangebracht kenden volgende specificaties: 

 Er werden thermoplastische wegmarkeringen met glasparels als langsmarkering aangebracht, 
 Toegepast op volgende locaties: Stadenreke, Vijfwegen en Ieperstraat, 
 Prijs 2,55 €/lpm totaal: 12.600 euro excl. btw, 
 Bij de opzet was er voorzien bepaalde onderhoudsbelijning twee keer per jaar te laten 

uitvoeren in plaats van één keer. Vorige winter werd dit niet toegepast.  
 

De thermoplastische multidotmarkeringen hebben een zeer goede reflectie in het donker, maar ook bij 
regenweer. Overdag lijken ze intens witter dan klassieke wegmarkering. Het rammeleffect is een positief 
neveneffect.  Na één jaar is de markering nog in goede staat. De leverancier gaf een garantie van drie 
jaar op gebied van reflectie. Nadien kan er twee keer bijgeschilderd worden.  

De praktijk zal moeten uitwijzen of dit langer houdbaar is. De kostprijs (2,55 €/lpm) is zeer hoog in 
vergelijking met klassieke wegenisverf (0,45 €/lpm). Ook is de minimale bestelhoeveelheid hoog (3 km). 
Bij onderhoudswerken (bijvoorbeeld herstellen van betonvakken) kan dit onderbrekingen opleveren. Om 
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te vernieuwen dient de laag te worden afgefreesd en herwerkt. Het vernieuwen van multidot kan door 
voorafgaand frezen.  

Indien aan deze maatregelen uitbreiding wordt gegeven, lijkt het aangeraden om voorrang te geven aan 
de wegen type lokale weg 1. Dit kan op bestaande wegenis of bij het vernieuwen van de wegenis 
opgenomen worden. Onderstaande tabel geeft de ramingskost per straat op.  
 

Locatie 
 

Prijs incl. 
BTW 

1 Houthulststraat verwijderen bestaande verf, primer en belijning in Multidot over een 
lengte van 2639 m 

 € 16 236,00  

2 Spanjestraat verwijderen bestaande verf, primer en belijning in Multidot over een 
lengte van 4418 m 

 € 27 182,00  

3 Bruggestraat verwijderen bestaande verf, primer en belijning in Multidot over een 
lengte van 1896 m 

 € 11 670,00  

4 Sint Elooistraat verwijderen bestaande verf, primer en belijning in Multidot over een 
lengte van 5000m 

 € 30 750,00  

5 Sleihagestraat verwijderen bestaande verf, primer en belijning in Multidot over een 
lengte van  4300m 

 € 26 445,00  

Tabel 6. Ramingskost multidot per straat. 
 

2.2.3.5. Verkeersborden 
Voor de verkeersborden geldt: 

 B17: (voorrang van rechts):  
- bijkomend geplaatst op kruispunten in het landelijk gebied, om zijstraten aan te geven, 
- € 96,12 /st. excl btw - 90st., uitvoering door aannemer 

 Type 5: (wit/rode strepen):   
- gebuikt om solitaire elementen aan te duiden, 
- € 22,19 / st. - 25 st., uitvoering eigen diensten (elektriciteitspalen). 

Op vraag van bewoners werden nog een aantal locaties opgenomen (Renaat Desmedtstraat en 
Schierveldestraat) voor bijkomende borden. In het landelijke gebied zijn nagenoeg alle kruispunten met 
het verkeersbord B17 voorzien. Binnen de agglomeratie werd niet gedaan. Bij uitbreiding kunnen alle 
kruispunten van voorrang van rechts aangeduid worden (inschatting kostprijs 10.000 euro). 

 

2.2.3.6. Signalisatievergunning 
Bij het verlenen van signalisatievergunningen door de gemeente wordt rekening gehouden met het 
doven van de openbare verlichting. In de vergunningen is bijzondere aandacht voor de 
signalisatielichten en de reflectie ervan. 

 

2.2.3.7. Inrichting nieuwe wegenis 
Bij ontwerpen van nieuwe wegenis wordt het doofplan meegegeven aan ontwerpers. Ook bij eigen 
ontwerpen wordt rekening gehouden met voldoende maatregelen. In de lastenboeken wordt 
opgenomen dat aannemers terreinverlichting dienen te plaatsten tijdens wegeniswerken. 

 

2.2.3.8. Verlichting openbare gebouwen 
De gemeente zet in op diverse maatregelen zodat inwoners zich veilig kunnen voelen op openbare 
plaatsen en rondom gemeentelijke infrastructuur. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn 
preventieve controles, bijkomende openbare verlichting (op sportterreinen en diftarpark) voorzien. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanwezige verlichting in de directe buitenomgeving van 
de openbare gebouwen:  
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Locatie Wat is aanwezig Actie 

1 SK Westrozebeke beschikbaar ter hoogte van de 
nieuwe kleedkamers 

te voorzien bij nieuw 
ontwerp kantine 

    niet beschikbaar ter hoogte van 
de kantine 

nvt 

2 SK Oostnieuwkerke beschikbaar voorzijde kantine nvt 

    beschikbaar zijkant kleedkamers nvt 
    niet beschikbaar rond VIP 

kantine 
uitvoering 2017 

3 SK Staden beschikbaar luifel 1° terrein nvt 
    beschikbaar tussen oude 

garages en kantine schutters 
nvt 

    niet beschikbaar zijde 2° terrein te voorzien ingang zijde 
tweede terrein, uitvoering 
2017 

4 Sporthal beschikbaar achterzijde kantine 
voor uitbater 

nvt 

    niet beschikbaar hoofdingang 
sporthal 

te voorzien hoofdingang, 
uitvoering 2017 

5 SWOK beschikbaar hoofdingangen nvt 
6 Stationsgebouw ST beschikbaar hoofdingangen nvt 
7 Stationsgebouw 

Vijfwegen 
niet beschikbaar te voorzien hoofdingang, 

uitvoering 2017 

8 VGH Westrozebeke niet beschikbaar te voorzien hoofdingang, 
uitvoeiring 2016 

9 VGH Oostnieuwkerke niet beschikbaar te voorzien hoofdingang, 
uitvoering 2017 

10 gemeentehuis ST niet beschikbaar noodzakelijk 
10 Zonneheem beschikbaar hoofdingang   
11 De Nestel niet beschikbaar te voorzien hoofdingang, 

uitvoering 2016 

12 BKO ST beschikbaar hoofdingang nvt 
13 BKO ONK beschikbaar hoofdingang nvt 
14 BKO WRB beschikbaar hoofdingang nvt 

 

Tabel 7. Overzicht verlichting nabij gemeenteljike infrastructuur. 
 
Bij enkele gebouwen wordt er bijkomende buitenverlichting voorzien, dit omwille van de veiligheid bij 
bijvoorbeeld trappen en treden.  

 

2.2.3.9. Afwijkingen op het doven 
Op vraag van de gemeente kan Eandis de openbare verlichting doven of opnieuw ontsteken. Dit kan 
over een bepaalde deel van het grondgebied over een gekozen termijn. De kostprijs hiervoor is per 
voedingscabine 325,69 euro exclusief btw ten laste van de gemeente. Aan elke voedingscabine zijn een 
aantal straten verbonden. Indien over het volledige grondgebied wordt gedoofd of her ontstoken wordt 
door Eandis een afzonderlijke offerte opgemaakt.  
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In het geval van een noodsituatie kan omwille van veiligheidsredenen door de hulpdiensten en bevoegd 
beleid beslist worden om de openbare verlichting algemeen te her ontsteken.  

Om afwijkingen in Staden te regelen werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting 
van 26 mei 2016 beslist: 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de openbare verlichting te doven of te her 
ontsteken: 

• bij buitenactiviteiten toegestaan na 23 uur; 
• op vraag van organisatoren; 
• omwille van veiligheidsredenen; 
• ingeval van Stadense verenigingen wordt de kost ten laste van de gemeente genomen als 

logistieke steun. Bij niet-Stadense verenigingen of privé initiatieven wordt de kost 
doorgerekend. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de beslissing rond het algemeen 
herontsteken van de openbare verlichting op specifieke feestdagen en/of activiteiten, wordt mee 
genomen in de algemene evaluatie na 1 jaar doven van de straatverlichting. 

Tijdens volgende organisaties dooft de gemeente de openbare verlichting: 

• dorpsfeest Oostnieuwkerke: tijdens het vuurwerk. De gemeente draagt de kost hiervoor, dit is 
325,69 euro exclusief btw; 

• september kermis Staden: tijdens het vuurwerk (niet in 2016). 

Sinds het invoeren van het doven werd slechts één aanvraag ontvangen van de chiro Westrozebeke 
om op maandag 25 juli, op de laatste dag van het kermisweekend de openbare verlichting te laten 
branden. Dit om reden van veiligheid van hun bezoekers. Het ‘Chirocafé’ werd vergund tot 24 uur.  

Eandis heeft een aantal vaste afwijkingen over hun volledige werkingsgebied ingevoerd: op kerstavond, 
kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsavond blijft de openbare verlichting branden. 

Samengevat kunnen we stellen dat: het aantal aanvragen om de openbare verlichting te herontsteken 
zeer minimaal is. Het aantal evenementen tijdens weekdagen na 23 uur is immers beperkt. Ook bij 
‘binnenevenementen’ zoals bijvoorbeeld toneelvoorstellingen, dienen aanwezigen in het donker te 
vertrekken. In 2016 werd slechts één aanvraag (Chirocafé) ontvangen. Er wordt dan ook voorgesteld 
om niet meer te herontsteken maar flankerende maatregelen in te voeren zoals het ter beschikking 
stellen van lichtjes om de omgeving te verlichten door de gemeente (cfr. parkconcert Staden). 

 

2.2.4. Politionele statistische gegevens 
De politie heeft onderstaande statistische gegevens en conclusie van geregistreerde 
verkeersongevallen verleend. Hierbij werd rekening gehouden met de dovende uren.  

2.2.4.1. Analyse verkeersongevallen 
Periode 01/08/2014 tem 31/07/2015 
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Periode 01/08/2015 tem 31/07/2016 

 

Het aantal PV’s per periode en jaar levert het volgende overzicht op: 

 

Tabel 8. Overzicht aantal PV’s.  
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Uit de tabel kunnen we het aantal pv’s van ongevallen als volgt vergelijken:  

 1 augustus 2014 tot 31 juli 2015 (voor het doven): 3 
 1 augustus 2015 tot 31 juli 2016 (na het invoeren van doofplan): 4 

We kunnen concluderen dat het doven van de verlichting geen negatief effect had op de 
verkeersveiligheid. Tijdens de periode 1 augustus 2015 tem 31 juli 2016 werd slechts één 
verkeersongeval meer vastgesteld dat tijdens de voorafgaande periode. Alle vastgestelde ongevallen 
betroffen ongevallen met stoffelijke schade.  

 

2.2.4.2. Analyse inbraken  
Ook van de cijfergegevens over de inbraken op grondgebied Staden werd een verslag door de politie 
opgemaakt. Hierbij werden cijfergegevens over één jaar vergeleken met het jaar vóór het doven, er 
werd rekening gehouden met de dovende uren.  

Periode 01/08/2014 tem 31/07/2015 
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Periode 01/08/2015 tem. 31/07/2016 

 

 

 

Tabel 9. Analyse inbraken grondgebied Staden. 

Uit de tabel kunnen we volgende vergelijking trekken voor het aantal pv’s van inbraken: 

 1 augustus 2014 tot 31 juli 2015 (voor doven): 2  
 1 augustus 2015 tot 31 juli 2016 (na invoeren doofplan): 3. 

We kunnen besluit dat uit de vergelijkende analyse van de woninginbraken tijdens de periode 1 
augustus 2014 tem 31 juli 2015 versus 1 augustus 2015 tem 31 juli 2016 blijkt dat het doven van de 
verlichting tijdens de weekdagen tussen 23 uur tot 04.59 uur geen effect heeft op de 
inbraakproblematiek. 

 

2.2.5. Meldingen 
De meldingen en klachten ontvangen via e-mail en het digitaal webloket werden geregistreerd. Aan elke 
klacht werd een type toegekend. Het overzicht is terug te vinden als bijlage 2 van dit rapport.  

 Meldingen ontvangen van inwoners: 24, 
 Meldingen ontvangen van vakorganisaties: geen. 

Indeling van de ontvangen meldingen volgens type: 

Aantal van PV Nummer Jaar
Maand 2014 2015 2016 Eindtotaal
january 1 1
july 1 1
november 1 1
december 1 1 2
Eindtotaal 2 1 2 5



21 
 

 
 

Gemeentebestuur Staden • Marktplaats 2 • 8840 Staden • 051 70 82 00 • info@staden.be • www. staden.be  
   

 Sociale veiligheid: 2 
 Verkeersveiligheid: 9 
 Brandregime: 5 
 Communicatie: 1 
 Andere: 7 

 

Met betrekking tot de meldingen/klachten die het gemeentebestuur heeft ontvangen kunnen we stellen 
dat: ondanks het doven van de openbare verlichting een grote impact heeft op inwoners, het aantal 
meldingen of klachten beperkt is. Er zijn enkele specifieke vragen omtrent de uurregeling. Het grootste 
aantal meldingen gaat over veiligheid; op gebied van verkeer en minder over sociale veiligheid. Er 
werden geen globale klachten ontvangen van belangenverenigingen of vakorganisaties. Er waren geen 
meldingen die aanleiding gaven tot een directe aanpassing of bijsturing van het doofplan. Elke melding 
werd beantwoord en verwezen naar de voorliggende evaluatie. 

 

DEEL 3 • PARTICIPATIE 
Aan de evaluatie van het doven van de openbare verlichting werd een participatieluik toegevoegd. Op 
deze manier werden de inwoners betrokken en werd gepolst naar hun mening over het initiatief.  

3.1. Enquête 
Tussen 8 en 30 oktober 2016 werd een enquête verspreid naar alle inwoners van Staden. De enquête 
werd online gepubliceerd op de gemeentelijke website en werd op papier ter beschikking gesteld aan 
alle bezoekers van de gemeentelijke dienstverlening (woonzorgcentrum De Oever, bibliotheek De 
Gobbe, Vrijetijdsloket, gemeentehuis). In totaal werden 168 enquêtes verzameld.  

De enquête bestond uit een algemeen luik waarbij onder andere leeftijd, straat, werkregime werden 
bevraagd, en een specifiek luik waarbij werd gepolst naar bijvoorbeeld eventueel genomen maatregelen 
naar aanleiding van het doven van de openbare verlichting. Hieronder wordt een overzicht van de 
resultaten weergegeven.  

 
3.1.1. Algemene gegevens 
Achtereenvolgens worden volgende aspecten bevraagd: de leeftijd(scategorie)2, het werkregime en de 
straat waarin men woont.  

 

Grafiek 1. Enquête: leeftijdscategorie. 

                                                      
2 Voor de indeling op basis van de leeftijd werd de gehanteerde indeling van de Vlaamse overheid voor Werk & Sociale economie 
gebruikt.  
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Het overgrote deel van de 168 ingediende enquêtes werd ingevuld door mensen behorende tot de 
arbeidsleeftijd (20-64 jaar). Slechts 10 inwoners (5%) waren ouder dan 64 jaar.  

 

Grafiek 2. Enquête: werkregime. 
 

Het grootste deel van de respondenten (63%) werkt in een dagregime. Gekoppeld aan de vorige grafiek 
kunnen we stellen dat het grootste deel van de respondenten behoort tot de arbeidscategorie en in een 
dagsysteem werkt. Bijgevolg kunnen we stellen dat ze voor wat betreft het werk naar hun werk weinig 
of geen invloed mogen ondervinden van de ingevoerde maatregel waarbij de openbare verlichting wordt 
gedoofd tussen 23 en 5 uur op weekdagen.  

 
3.1.2. Specifieke vragen met betrekking tot het doven openbare verlichting 
 

 

Grafiek 3. Enquête: Heeft u de voorbije maanden gemerkt dat de openbare verlichting is gedoofd? 

Van de 168 respondenten merkten 152 (90%) gemerkt dat de openbare verlichting gedoofd werd tijdens 
het voorbije jaar. De wijziging werd dus door het overgrote deel opgemerkt.  

 

 

Grafiek 4. Enquête: Hoe vaak heeft u gemerkt dat de openbare verlichting is gedoofd? 
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Het grootste deel van de respondenten merkte vaak (40%) of bijna dagelijks (35%)op dat de openbare 
verlichting werd gedoofd tussen 23 en 5 uur.  

 

 

Grafiek 5. Enquête: Heeft u uw levensstijl aangepast hieraan? Op welke manier? 
Wanneer wordt gevraagd of men zijn levensstijl heeft aangepast aan de maatregel om de openbare 
verlichting te doven dan antwoord het grootste deel van niet (71%). 26% paste zijn levensstijl wel aan. 
De meeste aanpassingen betreffen het voorzien van een zaklamp (op gsm) en/of fluorescerende kledij 
dragen, vroeger vertrekken van een vergadering of andere gelegenheid, en sneller de auto nemen in 
plaats van de fiets.  

 

 

Grafiek 6. Enquête: Wat was de belangrijkste reden dat je op weg was op het moment dat je merkte dat de openbare verlichting 
is gedoofd? 

De respondenten zijn in hoofdzaak voor hun vrije tijd (66%) op weg op het moment dat ze merken dat 
de openbare verlichting is gedoofd na 23 uur. Voor het werk was nog 21 % op de weg.  

 

 

Grafiek 7. Enquête: Bent u overtuigd van het voordeel op vlak van milieu en economie van deze maatregel? 
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Ruim 68% is overtuigd van de meerwaarde op vlak van milieu en economie van het doven van de 
openbare verlichting. Drie respondenten lieten weten dat zij wel overtuigd zijn van de maatregel maar 
geven aan dat er andere manieren zijn om besparingen door te voeren. 

 

 

Grafiek 8. Enquête: Heeft u gemerkt dat het rijgedrag van uzelf of andere chauffeurs in het verkeer gewijzigd is hierdoor? 
 
Het grootste deel van de respondenten merkte geen wijziging in het rijgedrag van henzelf of andere 
chauffeurs. 34% merkte echter wel een gewijzigd rijgedrag op bij henzelf of andere chauffeurs.  

 

 

Grafiek 9. Enquête: Heeft u of overweegt u maatregelen te nemen op uw privédomein (bv. bijkomende verlichting)? Indien ja, 
welke maatregel? 

36% van de respondenten heeft reeds of overweegt maatregelen te nemen op hun privédomein ten 
gevolge van het doven van de openbare verlichting. Uit de antwoorden blijkt dat het grootste deel van 
deze groep bijkomende verlichting wenst te plaatsen op zijn/haar privédomein.  
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Grafiek 10. Enquête: Heeft u gemerkt dat de gemeente extra verkeersmaatregelen heeft genomen? 
Meer dan de helft (55%) merkte niet op dat de gemeente extra verkeersmaatregelen heeft genomen.  

Tenslotte werd gevraagd of men suggesties had voor de gemeente rond het thema. Volgende 
antwoorden kwamen het frequentst aan bod: 

 Voorstel om het brandregime te wijzigen waarbij de meeste men vraagt de lichten vaak een 
uur later (24 uur) te doven en/of een uur vroeger te ontsteken. Dit laatste is vaak 
werkgerelateerd. Dit gaat om 20 respondenten. 

 28 respondenten vragen om het licht, al dan niet gewijzigd, terug te ontsteken. De motivering 
hiervoor is divers: werk, onveiligheidsgevoel, zichtbaarheid in het verkeer. Niet iedereen is 
ervan overtuigd om alle openbare verlichting terug te ontsteken, maar geeft bijvoorbeeld aan 
om slechts één op twee of vijf palen te laten branden.  

 Een deel van de respondenten geeft aan dat er nog meer verkeersmaatregelen zouden 
mogen komen. Ze geven bijvoorbeeld verlichting aan op trappen aan openbare gebouwen, 
meer fluorescerende signalisatie aanbrengen, invoeren van zone 30 in de kernen, meer 
politiecontrole,… 

 Een onveilig gevoel, angst voor meer inbraken en ongevallen, … komen in mindere mate aan 
bod bij de suggesties. 

 Enkele respondenten geven aan het een goede maatregel te vinden en vragen om op de 
ingeslagen weg verder te gaan. 

 

3.2. Focusgroep 
Om het participatietraject te vervolledigen werd op 7 oktober 2016 een focusgroep georganiseerd. Alle 
adviesraden van gemeente en ocmw werden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Elke adviesraad 
kon één vertegenwoordiger afvaardigen die mee kon debatteren over het doven van de openbare 
verlichting. De vragen die tijdens de enquête voor de inwoners werd opgesteld werden als leidraad 
gebruikt voor de focusgroep. Op die manier konden de eerste antwoordtendensen die we konden 
waarnemen in de antwoorden op de enquête worden getoetst aan de focusgroep.  

Het open debat met de vertegenwoordigers van de adviesraden leidde tot de volgende vaststellingen 
en conclusies: 

 Algemene positieve waardering voor het initiatief van het gemeentebestuur.  
 Het onveiligheidsgevoel werd verschillende keren naar voor gebracht. Toch was men ervan 

overtuigd dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is: de gemeente dient voldoende 
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flankerende verkeersmaatregelen te nemen, maar inwoners dienen ook hun 
verantwoordelijkheid te dragen door voldoende verlichting te voorzien en fluorescerende kledij 
te dragen wanneer men op weg gaat.  

 Er werd opgemerkt dat het project wel een zeker draagvlak heeft in de gemeente, maar dat dit 
nu verder moet verbreed worden door inwoners heel duidelijk op de hoogte te brengen van de 
resultaten van het proefproject: hoeveel heeft dit nu opgeleverd? Belangrijk is om hier heel 
transparant over te communiceren naar de bevolking. Het draagvlak is ook cruciaal om 
verdere stappen te nemen binnen het masterplan openbare verlichting. 

 Echte aanpassingen in het gedrag van mensen merkte men niet op. Er werd soms wel eens 
lacherig over gedaan dat men eerder naar huis zou moeten gaan.  

 De focusgroep gaf aan dat dit initiatief verder mag uitgebreid worden door bijvoorbeeld het 
brandregime aan te passen. Zo gaf men aan dat de zondag de lichten eveneens gedoofd 
zouden mogen worden, maar in de week wel een uur eerder terug ontsteken. Belangrijkste 
voorwaarde hiervoor is dat dit goed gecommuniceerd moet worden en op een verteerbaar 
tempo. Men moet eerst nog meer vertrouw geraken met de huidige maatregelen. Ook 
proefprojecten in bepaalde straten is een optie om het draagvlak te verbreden wanneer 
bijvoorbeeld bepaalde verlichting wordt weggenomen.  

 De flankerende maatregelen worden als positief geëvalueerd en waargenomen.  
 
Het algemene gevoel binnen de focusgroep kan worden omgeschreven als positief. Men wenst de 
ingeslagen weg verder te bewandelen, mits een duidelijke communicatie over de bereikte resultaten. 
Een graduele aanpak van verdere mogelijkheden is noodzakelijk.  

 

DEEL 4 • CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 
Hierna volgen enkele eerste conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de hierboven 
opgemaakte evaluatie:  

 Financieel: tabel overzicht 
 

Opstart doofplan 
  

Kost Eandis € 4 060,00 €                      - 
Kost flankerende verkeersmaatregelen € 33 500,00 €                      - 
Arbeidsuren 1 maand 2p 

 

Totaal € 37 560,00 
 

   

Onderhoudskosten 
  

Eandis: onderhoud OV (voorlopig cijfer) €                                 - €  -1 100,00 
Materialen verkeersmaatregelen €                                 - € 1 390,18 
Arbeidsuren €                                 - € 4 368,00 
Vervangen multidot (5j) €                                 - € 5 640,00 
Totaal €                                 - € 10 298,18    

Energiebesparing 
 

€ -29 000,00 
 

Netto bedraagt de jaarlijkse onderhoudskost zo’n 5.900 euro, terwijl de energiebesparing 
29.000 euro bedraagt. Het jaarlijks financieel voordeel is 23.100 euro netto. De 
besparingsdoelstelling wordt gerealiseerd, dit inclusief de onderhoudskosten. Bij het 
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inrekening brengen van arbeidsuren aan €28 per uur bedraagt de besparing zo een 19.000 
euro.  

 Staden was bij de eerste groep gemeentes die het doven invoerde. Ondertussen zijn zo goed 
als alle buurgemeenten eveneens hun openbare verlichting aan het doven. Voor het uitwerken 
van flankerende verkeersmaatregelen was Staden een pilootgemeente in de regio. Binnen het 
kennisplatform openbare verlichting van de provincie West- Vlaanderen wordt gedacht om een 
tool voor uniformisering uit te werken.  

 Het doofplan kan aangehouden worden. Er wordt aanbevolen het brandprogramma aan te 
passen en om 4.30 uur de openbare verlichting te herontsteking, daar veel bedrijven 
ploegwissel om 4.30 uur hebben (zie focusgroep). Vanuit de milieuraad wordt geadviseerd om 
een stap verder te gaan en ook op zondag de openbare verlichting te doven. 

 Er werden 24 meldingen geregistreerd bij de diensten van inwoners. Er werden geen meldingen 
ontvangen van vakorganisaties of belangenverenigingen. 

 Vanuit de enquête en de focusgroep kan geconcludeerd worden dat er binnen de bevolking een 
zeker draagvlak is ontstaan voor dit initiatief. Mits een grondige communicatie van het doel en 
de behaalde resultaten en een graduele aanpak kan er volgens de focusgroep verder gewerkt 
worden op de ingeslagen weg. De zichtbaarheid is een gedeelte verantwoordelijkheid van zowel 
de gemeente als de inwoners. 

 Qua milieudoelstellingen draagt de gemeente zijn steentje bij door zo’n 44,34 ton minder CO2 
uit te stoten. 

 Verkeersmaatregelen: de diverse verkeersmaatregelen worden positief geëvalueerd. De 
‘klassieke’ reflectoren geven mits goed onderhoud het beste resultaat. Volgens de politiecijfers 
heeft het doven geen invloed op de verkeersveiligheid. Dit betekent dat de gevaarlijke 
kruispunten bij aanvang van het project geïnventariseerd, voldoende werden beveiligd door 
flankerende maatregelen. 

 Bij alles aangaande het openbaar domein hebben de diensten steeds voldoende aandacht 
voor het doven. 

 Het doven blijkt geen invloed te hebben op de inbraakproblematiek. 
 Er wordt aanbevolen flankerende maatregelen in te voeren als het ter beschikking stellen van 

verlichtingselementen bij organisaties.  
 Het mogelijke onveiligheidsgevoel wordt niet gestaafd door de politiecijfers. 
 Sensibiliseren: cijfers kenbaar maken is noodzakelijk om het gecreëerde draagvlak verder uit 

te breiden. 
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