Commissie 16 maart 2017
Agendapunt

5

Voorstel tot vaststelling van het Beleidsplan Openbare
Verlichting 2016-2025 Gemeente Boxmeer en
beschikbaarstelling van een krediet van € 163.125,- voor
het vervangen van 175 SOX-armaturen en het aanbrengen
van verlichting langs het fietspad Overloon-Vierlingsbeek

Document (RIS)

2016-R-39

Doel

Voorbereiden besluitvorming door de raad.

Procesinformatie

De agendacommissie hoopt dat een aparte oordeelsvormende
vergadering over dit onderwerp niet noodzakelijk zal zijn.
Tenzij ter vergadering anders wordt beslist kan derhalve direct
beoordeeld worden of al een oordeel/mening van de fractie kan
worden gegeven op basis waarvan en hoe de besluitvorming naar
de raad kan worden gebracht.

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Voorbereiding

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling in de
commissievergadering dienen uiterlijk 22 februari om 12.00 uur
schriftelijk bij de griffie te worden ingediend. Beantwoording zal
dan volgen uiterlijk 8 maart 2017 om 12.00 uur.
Eventuele beleidsinhoudelijke vragen kunnen ter vergadering nog
worden ingebracht.

Toelichting

Het vigerend Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2015 dient
geactualiseerd te worden.
In 2012 is het vernieuwen en verduurzamen van het areaal
verlichting ingezet door het vervangen van verouderde
armaturen. Daarbij is ingezet op omvorming naar Led-verlichting
en het dimmen hiervan.
In het huidige beleidsplan is bepaald welke gebieden
(wegen/locaties) de gemeente graag wil verlichten door middel
van openbare verlichting. In deze beleidsperiode worden de
uitgangspunten van de voorgaande beleidsperiode doorgezet.
Tevens wordt voorgesteld om nu te besluiten jaarlijks voldoende
middelen ter beschikking te stellen om de duurzaamheidsambitie
voor energiezuinige openbare verlichting te kunnen uitvoeren.

Bijzonderheden
Resultaat eerder
Voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe beleidsplan is aan
overleg of inspraak alle wijk- en dorpsraden verzocht eventuele wensen en/of
knelpunten aan te leveren (zie bijlage X van het beleidsplan)
Portefeuillehouder

Bij de behandeling van dit agendapunt is wethouder Verstraaten
uitgenodigd.

Bijbehorende
stukken

1. Raadsvoorstel d.d. 6 december 2016
2. Raadsbesluit (concept
3. Beleidsplan Openbare verlichting 2016-2025 Gemeente
Boxmeer (deel 1)
4. Bijlagen Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025
Gemeente Boxmeer (deel 2)

