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Zitting van
Schriftetijke vraag

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Beteid rond kreukel,palen

lndiener(s)
Karel, Noppe (Open Vtd);

Gericht aan

Car[ Hanssens;

Bondige toelichting
Eind vorige maand nog werd in Waasmunster een jonge bestuurster levensgevaarLijk gewond na
een zware ktap met haar voertuig tegen een verlichtingspaat. ln heel Vlaanderen staan er veel
obstake[s gaande van bomen, verkeersborden, verlichtingspaten, enz. in de bermen van onze
wegen. ln tegenstel.l.ing tot sommige Scandinavische landen zoats Finland bv. zijn de bermen
naast onze wegens dus aLlesbehalve verqevingsgezind

Nochtans kan een lokate overheid hier ook zelf werk van maken, o.a. door het gebruik van
kreuketpaten. Kreukelpalen zijn paten die bij een een aanrijding hun sterke vorm vertiezen en
ombuigen in een zacht [int. Terwijl. de mast zijn vorm verliest zal de mast de snelheid van het
voertuig op een gecontroleerde manier afremmen. ln tegenstel.ling tot een klassieke mast die
niet of nauwelijks zaI bewegen, kunnen dergel.ijke kreuketpaten levens redden!

Graag had ik dan ook geweten of de stad Sint-NikLaas a[ gebruik maakt van kreuketpaLen of dat
men dat in de toekomst wenst te doen?

o ls er een stedetijk beLeid/standpunt rond het gebruik van kreuketpalen?
o lndien ja, wat zijn de beLangrijkste krijtLijnen van dit beLeid (voor welke toepassingen,

waar installeert men dergel.ijke pa[en, zijn er (rand)voorwaarden, wanneer installeert
men die, is er budget voor voorzien, enz.)?

. Hoeveel kreuketpa[en zijn er de vorige legislatuur (20t2-2019) gei'nstaLleerd in onze
stad? En waar zijn deze geplaatst?

. ls er een planning voor het pl.aatsen van kreukel.paLen gedurende deze legisLatuur
(2079-2024)? Zo ja, op wetke locaties zutlen deze komen?

o Wat is de meerprijs voor het gebruik van kreukelpal.en (bijkomende kost per paaL)?

Tot stot ook nog de vraag of het stadsbestuur nog andere maatregelen of initiatieven ptant om
onze bermen vergevingsgezinder te maken.

, 2020_sv_00007 7/t Grote Markt 1 - 9100 Sint-Nikl.aas



'.,: -,t': :

Sint-Niklaas

Davy Baetens

des ku nd i ge patri mon i u m e n Ia nd bouw
afdeling plonnen en ontwikkelen
03 778 32 61

d avy.baete ns @ s i nt- n i klaa s.b e

De heer Karel Noppe
gemeenteraadsLid

Marico[enstraat L7

9l-l-2 Sinaai

04-02-2020

uw kenmerk ons kenmerk
PLO/BE401392/-/167

bijtagen

Hondenhaltes

Geacht raads[id,

ln het kader van uw vraag betreffende het beLeid rond kreukelpalen kunnen wij u het volgende
meede[en.

Kreukelpalen kunnen geplaatst worden op bepaatde gevaartijke punten. Uiteraard zijn er
verschillende factoren die mee bepaLen of een kreukeLpaat op die locatie aangewezen is.

KreukeLpaLen moeten een zekere ruimte hebben om te kunnen plooien, anders bieden ze weinig
meerwaarde. Voor een boom of vl.ak tegen een huis kunnen ze hun functie immers niet voLuit
vervullen eh hebben ze dus weinig zin. Bij de plaatsing van een kreukel.paal. is het dus
bel.angrijk om de juiste afwegingen te maken.

ln kostprijs is een kreukeLpaal duurder dan een gewone paa[. Ats bijLage het overzicht van
kostprijs t.o.v. een kLassieke paaL. KreukeLpaLen beantwoorden wel aan andere technische eisen
dàn de ktassieke paten. Een kreukel.paaL is anders ontworpen. Zezijn dunner, bevatten minder
staal en op bepaalde plaatsen zijn zwakke zones ingebouwd die nodig zijn om te kunnen
pl.ooien. Daardoor is de verwachte Levensduur van een kreukelpaaL minder Lang dan bij een
kLassieke paal..

ln zitting van 26 juni 2017 heeft het coltege van burgemeester volgende principes vastgesteld
voor het gebruik van kreukeLpal"en bij het hersteLlen van schade aan de openbare verLichting.

Er worden al.tijd kreukelpaLen gepLaatst:

o Op wegen waar de toegelaten snel.heid hoger is dan 50 km/u en waar geen

afschermende constructies (vangraiLs) staan vóór de betrokken pal.en;

o Op rotondes, behoudens zones 30;
o Op plaatsen waar de kans op aanrijdingen tegen verl.ichtingspaLen het grootst is:

aanleg van toegangswegen tot en verbindingswegen tussen rotondes, in scherpe
bochten, op een scherpe spLitsing tussen twee wegen, ...
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Er worden nooit kreuketpaLen gepLaatst:

o Waar een verLichtingspaaL hoger dan !2,5 m voorzien is (kreukeLpalen hebben een
hoogte kLeiner dan L2,5 m);

o ln zones 30;

o Op plaatsen waar bomen of huizen staan binnen een straaI van ].2,5 m.

Tot op heden werden er door Fluvius nog geen kreukelpalen geplaatst op het grondgebied van
de stad.

Het beheer van de (zachte) bermen is een continu aandachtspunt van het stadsbestuur. Hierbij
wordt steeds een evenwicht gezocht tussén het natuurtechnische en het verkeerstechnische
(zowel. voor de zachte a[s gemotoriseerde weggebruiker), SteLsel.matig worden de buitenstraten
voorzien, teLkens in.functie van noodzakel.ijkheid, van een extra betonstrook, grasda[s,

afwateringsgreppeLs, ... . Deze ingrepen dragen bij aan de veiLigheid van de weggebruikers.

Hopende u hiermee van dienst te zijn

Hoogachtend

Namens het cotlege van burgemeester en schepenen

n Verhutst
a[gemeen directeui

Car[ Hanssens

schepen
Lieven Dehandschutter
burgemeester


