Geacht college,
De verlichting op het nieuwe fietspad over het oude spoorbaantrace, dat tussen Valkenswaard
en Waalre het waardevolle natuurgebied doorsnijdt, levert al vanaf de opening problemen op.
Nadrukkelijk was de afspraak en opdracht aan de beheerder dat de verlichting tussen 20.00 en
6.30 uur uit zou zijn. Dit is nog steeds niet gerealiseerd en op dit moment is de verlichting
zelfs permanent aan.
Er is enige informatie aan de gemeenteraad geweest dat er een probleem was met de
schakelunit van de verlichting. De indruk bestaat verder dat de omwonenden van het fietspad
in het geheel niet of nauwelijks zijn geïnformeerd. Het heeft iig tot grote onrust en ergernis
geleid.
De fractie van D66 heeft de indruk gekregen dat de gemeenten Waalre en Valkenswaard erg
lankmoedig met deze kwestie omgaan. Een en ander heeft nu zelfs geleid tot het stellen van
een deadline door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) die toeziet op naleving
van de Flora en Fauna Wet. Hiermee geeft deze Rijksdienst het signaal af dat er te weinig en
te traag wordt gehandeld.
Om deze reden heeft de fractie van D66 enkele vragen en verzoekt het college deze gezien de
politiek actuele kwestie met spoed te behandelen en (uiterlijk) tijdens de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad te beantwoorden en te behandelen.
1. wat is de reden dat de verlichting nog steeds niet werkt zoals beoogd
2. het fietspad is nog maar kort opgeleverd. Dit zou dan toch een verantwoordelijkheid van de
aannemer/leverancier moeten zijn. Die bijvoorbeeld een geheel nieuwe unit zou kunnen
plaatsen. Kunt u aangeven hoe en in welke mate de gemeente de aannemer/leverancier onder
druk heeft gezet.
3. waarom is er niet voor gekozen om de verlichting permanent uit te schakelen na 20 uur.
Voor die paar fietsers die snachts over dat fietspad zouden willen, zijn immers voldoende
alternatieve routes tussen Waalre en Valkenswaard.
4. Bent u bereid met ingang van heden en direct de verlichting na 20 uur uit te schakelen
5. Hoe en in welke mate is er gecommuniceerd met de omwonenden van het fietspad.
6. Wat is uw opvatting over de gestelde deadline en hoe gaat u hierop reageren.
7. Kunt u een (harde) datum en garantie stellen dat de verlichting voldoet aan de afspraken en
gestelde eisen.
Graag zien wij gezien de actuele politieke situatie deze vragen zoals aangegeven beantwoordt
in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.
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