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Details

1. Voorwoord
Kort voorwoord door wethouder van Aert
2. Algemeen
Algemeen deel gepresenteerd door projectleider Peter van der Wegen (zie PowerPoint presentatie)
3. Techniek
Het technische deel is gepresenteerd door Thom Vermeulen (zie PowerPoint presentatie)
Vragen vanuit de inwoners:
1. Omdat de verschillende bedrijven niet goed samen werken is het voorgekomen dat er in bepaalde
straten niet goed verlicht werd. De vraag is of we wel met zoveel verschillende bedrijven moeten
samen werken, aangezien ze niet altijd goed kunnen samen werken.
Antwoord: Bij het begin van de proef gaven de bedrijven aan dat ze een werkend systeem hebben.
Nu in de proef blijkt dat het niet zo is. We zijn dan ook blij dat we nu eerst een Europese proef
kunnen doen en nu gelijk het gehele buitengebied aanpakken.
2. Op een groot stuk van de Zeedijk zijn bedrijven die al veel licht afgeven. Het is niet nodig om daar
nog extra te verlichten met palen. Hier kun je echt besparen.
Antwoord: Binnen de proef kijken we wat hiermee mogelijk is.
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4. Hoe houden we elkaar op de hoogte?
Dit deel is gepresenteerd door Rob Eijsermans (zie PowerPoint presentatie)
Vragen vanuit de inwoners:
1. Hoe is de samenwerking met de andere landen die hier ook mee bezig zijn? Misschien dat hun wel
bedrijven kennen die goed werken.
Antwoord: we spreken wel degelijk met andere landen. Engeland is even ver en zij lopen tegen de
zelfde problemen aan. Leveranciers zeggen op voorhand het allemaal te kunnen regelen maar in de
praktijk blijkt anders.
5. Vervolg deel
Gepresenteerd door Peter van der Wegen ( zie PowerPoint presentatie)
Vragen vanuit de inwoners:
1. Kunnen de foto’s van het verschil van lichtsterkte die in de presentatie stonden ook in de enquête
gezet worden?
Antwoord: We bekijken of dit mogelijk en wenselijk is i.v.m. de juistheid van de lichtsterkte op de
beelden.
2. In sommige straten heeft de verlichting niet juist gewerkt. Als in sommige straten de verlichting niet
goed werkt hoe kun je dan goed de enquête invullen?
Antwoord: Als de verlichting niet goed werkt, is het inderdaad lastig om een objectief beeld te
geven. De enquête gaat over uw beleving van alle proefstraten. U hoeft niet alleen te kijken naar uw
straat. We hopen dat alles binnenkort werkend is.
3. Is het mogelijk dat in bochten en kruisingen het licht op een hoger niveau gezet kan worden i.v.m.
ongelukken?
Antwoord: Dit heeft niet onze voorkeur, omdat het wegtrace dan ongelijk verlicht kan worden. Het
plaatsen van schrikhekken zou dan een goed alternatief kunnen zijn.
4. De fietspaden zijn nu bij 75% niet meer goed verlicht. Kan hier beter naar gekeken worden.
Antwoord: Hier gaan we op korte termijn naar kijken.
6. Afsluitend woord
Door wethouder van Aert
Afgesloten met een hapje en een drankje in de foyer
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