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Allereerste Oost-Vlaamse laadpaal van Eandis staat in Kruishoutem
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Op het Nieuw Plein in Kruishoutem werd vrijdag een elektrische laadpaal in gebruik genomen. Het is de eerste die netbeheerder Eandis in Oost-Vlaanderen heeft geplaatst. In elke Vlaamse gemeente moet er minstens een laadpaal komen.
De Vlaamse regering heeft netbeheerders Infrax en Eandis de opdracht gegeven om 2.500 elektrische laadpalen te installeren. Dit jaar moeten er al 750 geplaatst worden en het is de bedoeling dat in elke Vlaamse gemeente minstens een laadpaal in gebruik genomen kan worden.
De laadpaal die vrijdagmiddag op het Nieuw Plein in Kruishoutem ingeschakeld werd, is de eerste die netbeheerder Eandis en laadpaaloperator Allego in Oost-Vlaanderen hebben geplaatst.
Tweede laadpaal
“Voor alle duidelijkheid: de laadpalen die al geruime tijd in het straatbeeld te zien zijn, zijn privé-initiatieven”, licht de Kruishoutemse schepen Robrecht Bothuyne (CD&V) toe.
“Met Allego, de operator die instaat voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen, is afgesproken dat de prijs niet hoger mag zijn dan 31 cent per kilowattuur. Zo zijn de gebruikers verzekerd van een prijs die lager is dan aan veel privélaadstations. We voorzien in Kruishoutem nog in een tweede exemplaar, wellicht aan de te vernieuwen carpoolparking bij de E17.”
Het plaatsen van de laadpaal past in de uitvoering van het energie-actieplan ‘K-EI-Hard voor groene energie’. “Dat plan kwam tot stand met de medewerking van heel wat Kruishoutemnaren, die in een reeks energiecafés mee nadachten over hoe de gemeente energieneutraal kan worden”, gaat schepen Bothuyne verder. “Het plan omvat ruim vijftig kleine en grote acties. Een van de doelstellingen is het promoten van alternatieven voor de klassieke auto met verbrandingsmotor. Dat wordt nu heel concreet zichtbaar op het Nieuw Plein, waar ook elektrische fietsen opgeladen kunnen worden.”
Energiezuinige verlichting
Het bestuur onderzoekt ook of het dienstwagens van de gemeente kan inbrengen in een systeem van autodelen. “En volgende week houden we een infosessie voor de groepsaankoop van zonnepanelen, samen met de provincie”, zegt schepen Bothuyne.
De gemeente wil ook zelf het goede voorbeeld geven. “Zo voorzien we op termijn in een volledige ‘relighting’ van het gemeentehuis”, besluit schepen Bothuyne. “Het installeren van nieuwe, energiezuinige verlichting zal ons op die manier bijna vier ton CO2 per jaar besparen.”

