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Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Verledding openbare verlichting: 
stand van zaken 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Carl Hanssens; 

Bondige toelichting 
Op 27 april 2021 organiseerde lntergem een webinar om invulling te geven aan de 
informatieverstrekking voor alle gemeenteraadsleden, algemeen directeurs en financieel 
directeurs. Eén van de thema's dié aan bod kwam is de overdracht van de openbare verlichting 
en de verledding ervan. Ook met de Stad Sint-Niklaas zijn we vorig jaar ingestapt in de 
beheersoverdracht. Daarbij heeft de stad de steunen, lampen en armaturen van de openbare 
verlichting ingebracht bij distributienetbeheerder lntergem. Deze laatste staat in voor de 
verledding van de openbare verlichting tegen ten laatste 2030. 

ln 2020 was het target van lntergem om 18,95% van de openbare verlichting te verledden, men 
is uiteindelijk geëindigd op 19,31%. Voor 2021 bedraagt de doelstelling 27,0.6%, maar in maart 
zat men al aan 27%. Graag had ik heel concreet voor Sint-Niklaas een overzicht ontvangen:· 

• ln welke straten werd in 2020 de openbare verlichting verled? 
• Welke straten staan in 2021 op het programma? 
• Om hoeveel verlichtingspalen gaat het effectief die in 2020 en 2021 verled werden? 
• Hoeveel procent van de openbare verlichting is momenteel reeds verled in Sint-Niklaas? 
• Zal men in Sint-Niklaas de volledige verledding voor 2030 bereiken? Wat is de 

doelstelling? 

. Tot slot ook nog de vraag naar een stand van zaken van het project slimme verlichting. Is dit 
ondertussen volledig afgerond? Zijn er buiten de scope van dit traject nog andere locaties in 
Sint-Niklaas of deelgemeenten waar men deze slimme verlichting (op termijn) wil plaatsen? 
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Geacht raads[id

ln het kader van uwvraag betreffende de vertedding van de openbare verl.ichting kunnen wij u

het volgende meede[en.

ln juti 2020 werd de openbare verlichting overgenomen door Fluvius met het oog op het
verledden van het Lichtpatrimonium tegen 2030. Om dit structureel te kunnen aanpakken
diende in een jaaractieptan uitgewerkt te worden in samenwerking met Fl.uvius en de stad.
Aanvu[[end werd een tijdl.ijn opgesteld waarbinnen de lichtstudies en de technische
uitvoeringsplannen, die goedgekeurd worden in een jaaractiepl.an, opgemaakt zuLl.en worden.
ln 2020 werd vooral gewerkt aan het opmaken van een visie en de structuren hoe dit
verleddingsproject in goede banen geteid kan worden

Gezien de overdracht vorig jaar in de hel.ft van het jaar gebeurd is, kon pas vanaf dan bekeken
worden hoe de verLedding uitgerol"d kan worden. Daardoor zijn niet a[[e straten die gepl.and
waren in 2.020,uitgevoerd. Deze straten zullen als eerste aangepakt worden in 202I. Er zal. dus
een inhaatbeweging g.b"rr.n om tegen eind 2021 op de afgesproken pl.anning te zitten.

ln zitting van ll januari 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen het
jaaractieplan voor 2020 en ZOZI goed en werd de opdracht gegeven aan Fluvius om de
lichtstudies op te maken. We kunnen stellen dat in 2020-2021een 500-tal. tampen verled zulLen
zijn. Het jaaractieplan voor 2022 is nog in opmaak.
Vol.gende straten werden in 2020-2021 opgenomen in de pl.anning: Ankerstraat, Apostelstraat,
Baens[andstraat, De Gravestraat, Eigenlostraat, Hoogkamerstraat, Houtbrie[, lepenstraat,
Kapelstraat, K[ein Hulststraat, Knaptandstraat, KokkeLbeekptein, Kroonmo[enp[ein,,
Leebrugstraat, Marktstraat, Mercatorstraat, Nijverheidsstraat, Parklaan, Passtraat, Pastoor
Copstraat, Pastoor Stepmantaan, PauI Snoeckstraat, Plezantstraat, Prins A[bertstraat,
Regentiestraat, Sacramentstraat, SchooLstraat, Sint-Andriesstraat, Sint-Nicol.aasp[ein,
S[achthuisstraat, Stationsp[ein, Stationsstraat, Tabakstraat, Tereken, Truweelstraat,
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Van Naemenstraat, Vermorgenstraat, Voskenstaan, Wijnve[d, Bellestraat, Collegestraat, de

Castrodreef, De Meulenaerstraat, Dendermondse Steenweg, Eduard Prissestraat, Ga[gstraat,

Grote Peperstraat, Hnedrik Heymanpl.ein, Hertenstraat, Hertjen, Hoge Heerweg, lndustriepark-

Noord, lndustriepark-West, Kalkstraat, Kettermuitstraat, Kiemerstraat, Kl.eine Peperstraat,

Kteiweg, Kletterbosstraat, Monseigneur Stil.l.emansstraat, Nieuwstraat, Oostjachtpark, Passtraat,

Phil.ippus Neridreef, Puitvoetstraat, Regentiep[ein, Schouwburgptein, Waasmunsterse Steenweg,

Weverstraat en Weynstraat.

Momenteel (update mei 2021) behalen we in Sint-Nikl.aas een verleddingsgraad van22,88To.

Het doel voor tota[e verledding in 2030 bLijft behouden.

Het Smart Space project, dat uitgevoerd wordt in de Stationsstraat en op het Sint-Nicolaasplein,

is een pilootproject dat geëvalueerd zaI worden (technologie, procedure, resultaten, ...) nadat

aLl.es geïnstatl.eerd is. Op basis daarvan zal dan bekeken worden of er andere tocaties in

aanmerking komen voor slimme vertichting.

Voorl.opig wordt er votop gewerkt aan de imptementatie van de sensoren. Deze zijn natuurl.ijk

nodig om de vertichting slim te maken.

Binnen het project is er ook voorzien dat er een draaiboek (roadmap) geschreven wordt met de

bevindingen van de deelnemende partners zodat andere gemeenten en steden hiervan gebruik

kunnen maken als ze zetf ook willen beginnen met het installeren van slimme verlichting. Dit is

in opmaak maar hangt ook af van de resultaten van de geplaatste verlichting en technologie.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen:

ln opdracht:

Jo Verhulst
a[gemeen directeur

Car[ Hanssens

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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