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Gewest- en lokale wegen - Openbare verlichting
Vele gemeenten willen, mede in het kader van klimaatplannen, de openbare verlichting
doven of dimmen, niet alleen op lokale wegen maar ook op gewestwegen die door hun
grondgebied lopen. Er werd steeds gecommuniceerd dat de lichtvisie van het Agentschap
Wegen en Verkeer (AWV) van toepassing is op nieuwe projecten en op
herinrichtingsprojecten, maar vaak betreft de vraag van de lokale besturen openbare
verlichting van gewestwegen die in bestaande lussen zitten.
De criteria die dan doorslaggevend zijn voor het al dan niet positief adviseren door AWV
zorgen voor heel wat verwarring bij de gemeentebesturen, aangezien die niet met de
lokale besturen werden afgestemd.
Bovendien zijn er ook gewestwegen waarvan de openbare verlichting in eigen beheer is
van een gemeente. Sommige gemeenten voerden voor deze categorie van wegen reeds
een afzonderlijk brandregime in, los van de Vlaamse lichtvisie. Het resultaat is een
verscheidenheid aan diverse lichtregimes, waardoor de uniformiteit ver zoek is.
Verschillende gemeenten signaleren mij dan ook dat zij uniforme regelingen nastreven en
van het gewest verwachten dat zij meegaat in deze trend.
Omwille van deze bezorgdheid van de lokale besturen omtrent de toepassing van de
Vlaamse lichtvisie heb ik volgende vragen.
1.

Houdt de minister vast aan de lichtvisie?

2.

Plant de minister overleg met de lokale besturen? Overweegt hij eventuele
akkoorden per provincie?
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ANTWOORD

op vraag nr. 5 van 28 september 2015
van RENAAT LANDUYT

1.

De lichtvisie blijft een leidraad voor heel Vlaanderen, wat niet wegneemt dat er
bijsturingen mogelijk zijn in de toekomst.

2.

Zowel bij de opmaak van de lichtvisie als bij concrete projecten, werden de lokale
besturen tot op heden steeds betrokken en geïnformeerd.
Zo werd de lichtvisie opgemaakt met de actoren die betrokken zijn bij wegverlichting
op de Vlaamse gewestwegen, waaronder een afvaardiging van de lokale besturen.
Vóór de publicatie werd bovendien nog een uitgebreide klankbordgroep
georganiseerd. Na publicatie werd deze visie door het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) uitgebreid gecommuniceerd, onder andere via provinciale infomomenten.
Ook bij concrete projecten op het terrein worden de gemeenten steeds betrokken.
Verder neemt AWV deel aan diverse overkoepelende overlegfora, zoals het
Kennisplatform Openbare Verlichting in West-Vlaanderen, en is zeer actief binnen het
Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde dat als koepelvereniging fungeert voor
zowel gebruikers, leveranciers als installateurs in de verlichtingssector. Ook op het
Burgemeestersoverleg waar verlichting op de agenda stond, verzorgde AWV een
toelichting.

