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| Goedkeuring en opvolging verslag KP licht 13 oktober 2016 en reacties projectbezoek Heuvelland 
november 2016 
Niek De Roo, voorzitter 
 
Er werd nog niet verder gewerkt rond het item tijdelijke verlichting bij wegenwerken. De meeste 
gemeentes vragen aan Eandis/Infrax om tijdelijke installaties te plaatsen. Dit is vaak een kostelijk 
gegeven. 
Dit zal verder opgenomen worden, eventueel in samenwerking met TD west.  
| Sprekers: 
o   Impact van doven OV op criminaliteit en verkeersveiligheid – analyse PZ 
Machteld Warlop en Mariska Delafonteyne,  Adv. Strategisch Analisten Fed. Pol WVL 
 
Bespreking 

- Centrumsteden en kustgemeenten werden niet meegenomen omdat de criminaliteit in deze 
gemeenten heel andere tendensen volgt.  

- Het onderzoek is gebaseerd op geregistreerde PV’s waardoor niet alle gegevens opgenomen 
worden (de meeste diefstallen/overvallen en ongevallen met lichamelijk letsel worden 
echter wel overwegend  geregistreerd) 

- Inbraken: 
 Bij woninginbraken wordt een stijging van de ’s nachts gepleegde feiten geregistreerd, 

maar dit is een tijdelijk effect (er zijn niet meer feiten, maar ze worden wel meer tussen 
00u en 05u gepleegd) 

 Bij inbraken in bedrijven is het effect niet sterk genoeg om van oorzaak-gevolg te kunnen 
spreken 

- Verkeersongevallen: lijken te dalen in de testgemeenten, er gebeuren dus minder ongevallen 
’s nachts bij gemeenten die doven.  

- Vandalisme: bij bepaalde gemeenten blijkt er  een effect te zijn op het aantal feiten, bij de 
andere cluster enkel op het pleegtijdstip 
 

- Binnen de gemeente kan nog gefocust worden op buurtniveau, gevolgde/gewijzigde 
maatregelen vanuit de lokale politie,… 
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- Gemeentes halen aan dat de ontvangen cijfers van de lokale politie per gemeente een trend 
aangeven in dalende lijn van zowel criminaliteit als verkeersveiligheid.  

- Korpschefs kregen deze informatie. Misschien ook eens de omgekeerde beweging te maken: 
gegevens van de lokale politie te bundelen en te analyseren op provinciaal niveau 

- Harelbeke: werd weliswaar meegenomen als referentiegemeente, maar zij zijn beginnen 
doven in de testperiode. Deze gemeentes die in opstartfase zaten werden inderdaad 
meegenomen als referentiegemeentes.  
Elke gemeente is in principe zijn eigen referentiegemeente die voor en na kan vergelijken 

- Dimmen: vooral kust en grote steden passen dit toe. Dimmen wordt in de studie gelijkgesteld 
met lichten aanlaten. 

- Studie wordt niet openbaar verspreid maar wel doorgestuurd aan de deelnemers 
- Subjectief onderzoek: vermijdend gedrag: worden bepaalde zones die gedoofd zijn 

bijvoorbeeld vermeden door fietsers en zijn er daardoor minder ongevallen? Dit kan 
momenteel niet vastgesteld worden 

 
Conclusie 

- De studieperiode was reeds langer dan vorige keer, maar toch nog te kort om grote 
conclusies te trekken. 

- De studie uitgevoerd door de federale politie geeft aan dat doven niet dadelijk een 
significant effect heeft op verkeersveiligheid en criminaliteit. De algemene opvattingen van 
bewoners dat doven tot problemen leidt, wordt met deze gegevens weliswaar ontkracht.  

- Deze studie moet complementair gezien worden aan de politionele cijfers per gemeente. 
Deze cijfers geven vaak een dalende trend weer op vlak van verkeersongevallen en 
criminaliteit. Deze hebben echter als nadeel dat de hoeveelheid data per gemeente eerder 
beperkt is. 

- De studie wordt best op langere termijn nogmaals herhaald.   
 
Actie 

- Terug te komen in juni 2018 met aanvullende cijfers. Op dat moment zullen er helaas nog 
weinig referentiegemeentes overblijven in West-Vlaanderen.  

- Tevens kunnen deze objectieve cijfers gecombineerd  worden met meer  subjectieve 
gegevens uit onderzoek(en) prof. Els Enhus.  

 
o   Onveiligheidsgevoel van doven OV – terugkoppeling evaluatie Staden 
Evelyne Crabbe, Staden 

Staden dooft op ma-di-wo-do en tussen 23u en 4u. Dit werd recentelijk gewijzigd, voorheen 
werd gedoofd met regime D23H5WE. De aanpassing werd uitgevoerd in functie van 
ploegenarbeid en kwam uit de enquête naar voor. In de toekomst zal ook op zondagavond 
worden gedoofd. 
 

- Uit de evaluatie komt naar voor dat Staden 22% energie kan besparen. Dit is minder dan de 
theoretische 30% die vooropgesteld is, maar dat heeft te maken met nieuwe verkavelingen 
en gewestwegen die niet gedoofd wordt en het gekozen doofregime.  

- Aantal ongevallen is niet significant gestegen (blijft zeer gering) – verlichte gewestweg werd 
hier buiten beschouwing gelaten 

 
Bespreking 

- Bij de gemeenten in regio Brugge wordt een half uur later ontstoken. Er zijn wel afspraken 
rond eenvormig flankerend beleid in regio Brugge. Voor de regio Midwest zijn deze 
afspraken in de maak. 

- Doven, maar kerken blijven verlicht: beleidskeuze, kerk als lichtbaken in het landschap 
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Deze keuze kan ook omgekeerd zijn, zoals in Anzegem waar eerst alle 
monumentenverlichting werd gedoofd 

- Reflectoren op de palen van verkeersborden zijn overdag niet echt esthetisch, maar ze zijn 
wel efficiënt 

- Veiligheid van de fietsers te bekijken: gaan naar meer kwalitatieve individuele fietslichten? 
hiervoor voor’lichten’ vanuit de gemeente? Probleem: verblinding door koplampen van 
auto’s, de fietsers kunnen daardoor zelf niet voldoende zien. 

- In geval van festiviteiten of evenementen vraagt Staden aan de DNB een maatofferte om de 
lichten in de omgeving terug te ontsteken. Dit is echter steeds een kostelijk gegeven (300€ 
per keer). De gemeente overweegt om eventueel zelf verlichting aan te kopen voor 
dergelijke momenten (ook doven op normaal gezien verlichte plekken vereist een 
maatofferte en is niet goedkoop)  

- Staden heeft bij de evaluatie ook ervaren dat er te weinig verlichting is bij openbare 
gebouwen zoals ontmoetingscentra. Er zal geïnvesteerd worden in oogdetectie zodat 
gebruikers de openbare gebouwen makkelijk kunnen betreden.  

- Kost onderhoud is gestegen: vooral door de vele flankerende maatregelen. 
- De gemeente heeft uit de enquête geleerd dat ze veel meer en duidelijker moet 

communiceren rond dit onderwerp en de burgers voldoende stof tot nadenken geven (zoals 
financiële besparing, milieuwinst,…)  

 
Conclusie 
Een goed uitgewerkte studie die inspirerend kan zijn voor andere gemeentes die van plan zijn het 
doven te evalueren 
 
Actie 

- Er zal gevraagd worden aan college of het evaluatierapport kan bezorgd worden aan de 
leden van kennisplatform. 

 
 
o   Doven openbare verlichting gewestwegen en verzekering: terugkoppeling gesprekken AWV door 
gemeente Zedelgem 
Peter Haesaert, schepen Zedelgem 
 
De gemeente Zedelgem heeft gekozen voor het doofregime D23u30-H4u30 VRZA. Dit doofregime 
werd in samenspraak met de gemeentes uit regio Brugge afgestemd.  
De gemeente zal de openbare verlichting doven op alle wegen uitgezonderd op volgende locaties 

- Een herkenningspunt in elke deelgemeente (niet altijd de kerken) 
- Ronde punten 
- Tractorsluizen 
- Gevaarlijke spoorwegovergangen 
- Gewestwegen in beheer van AWV 

 
Bespreking 

- Verzekeringsmaatschappij liet via brief weten dat at, aangezien de gemeente een duidelijke 
visie heeft uitgewerkt rond doven, individuele ongevallen/letsels niet kunnen verhaald 
worden op de gemeente, maar een persoonlijke (familiale of andere) verzekeringspolis 
moeten aangesproken worden 

- De gemeente heeft ook enkele overlegmomenten gehad met AWV rond het doven van de 
gewestwegen. Knelpunt is dat de lichtvisie op gewestwegen alleen bij nieuwe projecten 
worden lichtpunten wordt toegepast, bestaande infrastructuur wordt niet aangepast.  
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- Op sommige gewestwegen wordt de laatste tijd meer gereden dan op andere (door km-
heffing op vrachtwagens) Er dient goed afgewogen te worden waar  het effectief doven kan 
voorzien worden, vooral naar fietsveiligheid toe 

 
Actie 

- Er wordt een werkgroep opgericht om samen af te stemmen met AWV; dit in het licht van 
een lopende herziening van de Vlaamse lichtvisie en de discussie inzake al dan  niet doven op 
gewestwegen. Er is interesse vanuit de vzw lichthinder, gemeente Zedelgem , De Haan en 
Staden om hieraan deel te nemen.  Een eerste vergadering van de klankbordgroep lichtvisie 
ging al door; een volgende staat gepland in september. 

- Verslag klankbordgroep rond  lichtvisie gewestwegen en brief van verzekeringsmaatschappij 
Zedelgem worden meegestuurd 
 

 
o  Toelichting Waver en Smartnodes - lichtbubbeltechnologie 
Steven Conderaets, Smart Nodes 
voor meer info en film rond technologie: www.smartnodes.be 
 
Bespreking 

- Verlichting werkt op basis van lichtbeltechnologie: verlichting past zich aan de snelheid van 
het object, lichtbundel verspringt sneller of trager bij auto of voetganger. De sensoren 
omvatten zowel een bewegingssensor als warmtesensor (doppler camera en Infrarood). Ze 
kunnen dus weggebruikers met verschillende snelheden detecteren en licht geven. Deze 
technologie heeft daarenboven geen licht nodig om op te starten.  

- Huidige detectieystemen hebben het probleem dat ze ofwel actief zijn voor lage snelheden 
ofwel voor hogere snelheden: Lumimotion van Philips werkt maar tot aan 25-30km per uur, 
enkel geschikt voor looppiste of wandelpaden. Deze technologie geeft al probleem voor 
elektrische fietsen op fietsostrades.  

- De kostprijs is momenteel nog zeer hoog voor dergelijke toestellen wegens de beperkte 
productie. Er is een nieuw model op de markt. De firma maakt zich sterk dat, bij grote 
aantallen, deze kostprijs kan teruggebracht worden naar  Circa 200-250 € per sensor . De 
terugverdientijd bedraagt ongeveer 4 jaar. 

- Belangrijk is evenwel dat de sensoren een ruimere scoop hebben dan alleen het aansturen 
van verlichting. Winst kan dus ook op andere vlakken liggen. 

- Het systeem heeft ook als voordeel dat de onderhouds- en interventiekost afgenomen is, 
aangezien de maatschappij  bij defecten wordt verwittigd over welk soort mankement het 
gaat..  

- Modules: lichtpunten: maximale communicatie hiertussen is 100 meter, afhankelijk van het 
type verlichting 

- Het systeem is vooral interessant in woonwijken, aangezien de verlichting effectief kan 
gedoofd worden over een langere periode. Alleen wanneer er beweging is, wordt licht 
aangeboden. In drukkere  straten kan gebaseerd op mobiliteitsdata de verlichting aangepast 
worden en slechts per 15’ een detectie gebeuren. Bij verkeersafname tot 70 % kan de 
verlichting dan gedoofd worden.  

- Intussen een 30-tal projecten, ook in Vlaanderen en vanuit de overheid (nog niet in West-
Vlaanderen). Waver werkt via een autonoom gemeentebedrijf. Er zijn projecten in Tienen en 
Lummen. AWV test dit systeem uit op een fietspad.  

- Er wordt erkend dat de eerste detectie van een object de moeilijkste is . Daartoe kan de 
eerste lichtmast wat sterker gemaakt worden. 

- Eandis test eveneens dergelijke technologieën van bewegingsdetectie (nu in fase van ‘proof 
of concept’). Verwacht wordt dat ze na de zomer van 2017 een systeem naar voor kunnen 
schuiven dat goed scoort qua duurzaamheid en financiële haalbaarheid. 
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- Er zal waarschijnlijk sneller terugverdiend worden in autoluwe zones of  residentiële wijken. 
 
 
| Varia: 
o   Situering Project SLIC (Smart Light Concept)  door Kristof Verhoest: zie powerpoint 
o   Agenda volgende kennisplatform 27 juni 2017 (9.30, Boeverbos) 
Datum te noteren: 14 november 2017 9.30 
 
Suggesties agendapunten: 

- Evaluatie actieve en passieve markering bij de gemeente Heuvelland 
- Verlichting bij werken: hoe wordt hiermee omgegaan?  

Er kan aan Eandis gevraagd worden om de verlichting tijdelijk en plaatselijk te laten branden, 
ook daar waar in de rest van de gemeente gedoofd wordt. Wat met plaatsen waar openbare 
verlichting reeds weggenomen werd? (vb momenteel in Wenduine, De Haan) – 
Getuigenissen te brengen 

- Gemeente Evergem zal haar ervaringen brengen met omschakeling naar LED 
- Light as service of nieuwe financieringsmodellen inzake verlichting : Mechelen, Kortrijk – 

Eandis zal gevraagd worden dit toe te lichten 
- AWV: toepassing lichtvisie 
- Flankerend beleid rond doven van de verlichting – afsprakenkader in regio Brugge 
- Relighting van oude verlichting in oudere verkavelingen naar nieuwe LED-verlichting heeft 

vaak een woud van palen tot gevolg. Enkele gemeentes erkennen deze problemen: Ieper, 
Nieuwpoort, Roeselare. Hoe kunnen we dit vermijden ?  

 
Nele Zwaenepoel/Margo Swerts/Kristof Verhoest 
28/03/2017 


