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Eerste stakeholder bijeenkomst woensdag 3 oktober 2018
Wethouder Van Aert opent om 19.30 uur de bijeenkomst en heet iedereen van harte
welkom.
Er wordt een presentatie gehouden over het project SLIC. De presentatie bevat een
algemeen deel (Peter), techniek (Thom) en communicatie (Rob) met hoe kunt u uw
ervaringen delen. Voor de presentatie, zie de presentatie “Bijeenkomst stakeholders 3-102018 def”
Vragen:
 Waarom staat de Molenaarstraat er niet bij? Thom geeft aan dat er een keuze uit de
straten voor de proef gemaakt moest worden. We kunnen niet alle straten bij de proef
betrekken.
 Wat is de motivatie om in de ene straat wel en in de andere straat geen nieuwe
verlichting te gebruiken? Avans heeft hier een studie naar gedaan en bij twee
categorieën is gezegd dat daar dynamische verlichting komt. In de toekomst – na de
proef – wordt alle bestaande verlichting vervangen.
 Hoe moet je een enquête invullen als je geen computer hebt? Rob geeft aan dat er ook
een enquête opgestuurd kan worden. tevens nodigt hij iedereen uit om aanwezig te zijn
bij de bijeenkomsten.
 Is er ervaring hoe de lantaarnpalen reageren op dieren(vee) in het weiland en
andersom? Thom geeft aan dat daar weinig onderzoek naar is gedaan. Het vee staat in
de wei en de wei verlichten we niet.
 Wordt er ook gekeken naar de dynamische verlichting die voor een woning staat? De
meeste woningen staan niet pal aan de weg. Of er toch overlast wordt ervaren is
onderdeel van de proef.
 Hoe zit het met het “hufterproef”maken van de verlichting? De sensoren zitten hoog in
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de mast. Als er een kapot is komt daar een melding van.
Wat als je wilt oversteken en aan de ene kant is er wel een lantaarnpaal en aan de
andere kant niet? De lantaarnpalen worden zo afgesteld dat er overal voldoende licht
schijnt.
Er gaan geen lantaarnpalen weg en er komen geen nieuwe bij. De verlichting in de
bestaande palen wordt vervangen.
Heb je met de sensoren last van de bomen? Thom geeft aan dat dit niet zo is. Blijkt dit
wel zo te zijn, dan wordt er naar een oplossing gezocht.
Er wordt een signaal afgegeven dat het jammer is dat er niet eerst is gekeken naar hoe
tevreden de bewoners nu zijn. Het buitengebied is al erg donker. Rob geeft aan dat daar
de enquête ook voor bedoeld is. Is in feite een 0-meting. Graag iedereen de enquête
invullen.
Zijn er al led-armaturen geplaatst? Nee, de plaatsing van de led-armaturen voor dit
project vindt plaats vanaf half oktober tot eind november. Wel zijn er al enkele
armaturen door LED vervangen, omdat de oorspronkelijke kapot waren en niet konden
wachten op de uitkomsten van deze proef.
Wat is de terugverdientijd? Dit moet nog verder worden onderzocht. Dit is o.a.
afhankelijk van de financieringsmodellen.

Wethouder Van Aert sluit om ca. 21.00 uur de bijeenkomst en dankt alle aanwezigen voor hun
komst en nodigt hen uit om nog even na te praten onder het genot van een drankje.
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