Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 15 oktober 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: ‘Licht uit in buitengebied’
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Het verwijderen van de lichtmasten in het buitengebied komt de verkeersveiligheid en
de sociale veiligheid niet ten goede. Diverse burgers (zeker die in het buitengebied)
maken zich hier zorgen over. Is de keus om de lichtmasten te verwijderen alleen
gebaseerd op financiële motieven? Is het college zich ervan bewust dat het
veiligheidsniveau afneemt? Hoe denkt het college de zorgen van de burgers weg te
nemen?
2) Wat is het financieel voordeel voor de gemeente door de lichtmasten in het
buitengebied te verwijderen? Kortom, wat levert deze bezuinigingsmaatregel op?
Voor welk bedrag moet er dekking gevonden worden in de (meerjaren)begroting om
deze maatregel terug te draaien?
3) Het aantal lichtmasten in de bebouwde kom blijft ongewijzigd terwijl daar best
kritisch naar gekeken kan worden. Kan de besparing niet gerealiseerd worden door
het aantal lichtmasten in de bebouwde kom te verminderen? Door hierop te besparen
kunnen er in het buitengebied lichtmasten blijven staan…
4) In de besluitenlijst van B&W staat dat inspraak over de voorgestelde maatregelen niet
mogelijk is. Wel is er een informatieavond geweest waarop burgers hun ‘zegje’
konden doen. Waarom wil het college geen inspraak op dit onderdeel? Wat is de
uitkomst van de informatieavond? Zijn de plannen definitief en blijven de
gemeentelijke voornemens ongewijzigd?
Toelichting:
De gemeente moet bezuinigen en de openbare ruimte wordt daar ook door getroffen. De
openbare verlichting wordt op diverse plaatsen gedimd, op andere plekken verdwijnt de
openbare verlichting. De gemeente heeft besloten om de verlichting in het buitengebied voor
een groot deel te laten verwijderen. Het gaat om de Gooyerdijk, Langbroekerdijk,
Rhodensteynselaan, Amerongerwetering, Landscheidingsweg, Ossenwaard, Wijkersloot en
Rijndijk. In de besluitenlijst van B&W d.d. 9 augustus jl. staat dat het gaat om het
verwijderen van in totaal 97 lichtmasten. Verder worden er 3 lichtmasten verplaatst en 5
stuks nieuw bijgeplaatst. In de besluitenlijst staat ook dat ‘over de voorgenomen maatregelen
geen inspraak mogelijk is tenzij niet aan de veiligheidseisen van de NPR m.b.t. openbare
veiligheid wordt voldaan’. Wel was er een informatieavond op 10 oktober jl. waarbij burgers
de gelegenheid hadden om vragen te stellen over deze maatregelen. Ook was er een uitleg
van Citytec. Vanuit veiligheidsoogpunt (verkeersveiligheid en sociale veiligheid) is de PCG
‘niet blij’ met de voorgestelde maatregelen. Dit gevoel wordt versterkt door de reacties die ik
de afgelopen weken heb gehoord. Mijn prangende vraag is: is er nog een weg terug? Is het
toch nog mogelijk om de lichten in het buitengebied aan te laten? De PCG gaat over dit
onderwerp graag nog een keer de discussie aan met zowel het college als de gemeenteraad!
Hans Marchal/PCG

