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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Evaluatie digitale informatiesystemen
Kernboodschap
In navolging op het initiatiefvoorstel van de fracties van Kernachtig Wijchen en de VVD
heeft een uitgebreid traject van marktconsultatie in 2018 geresulteerd in de plaatsing
van 6 digitale informatieborden in Wijchen.
Eind februari 2019 is met vertegenwoordigers van de Wijchense ondernemers en de
firma Suurland het project geëvalueerd. Over het algemeen is men tevreden met de
schermen. Wel vinden de ondernemers dat het door hen via reclamegelden betaalde deel
van het systeem soms onvoldoende opvalt ten opzichte van het deel voor de
verenigingen/gemeente. Met enkele aanpassingen in de layout van dat deel, soberder
kleurgebruik, kleiner kader is getracht tegemoet te komen aan deze wens.
In de informatienota van 29 november 2017 is toegezegd dat we bij de evaluatie van de
digitale informatieborden ook de sandwichborden langs de doorgaande wegen betrekken.
We stellen vast dat de digitale informatieborden op de komgrenzen de functie van de
sandwichborden niet overnemen. Wij zijn van plan de mogelijkheden te onderzoeken
voor het plaatsen van een aantal “kleine” A0 frames langs doorgaande wegen. Hierop
kunnen bedrijven, verenigingen alsook politieke partijen hun boodschap of evenement
plaatsen afgewisseld met reclame. Over het resultaat van deze onderzoek informeren wij
u in een separaat voorstel.
Eerdere besluiten
Datum
November
2017

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Informatienota Z/16/001616, digitale informatieborden bij de komgrenzen.
In deze nota wordt aangegeven dat de firma Suurland in de loop van 2018
6 digitale informatie systemen gaat plaatsen.

Toelichting
Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de fracties van Kernactig Wijchen en de
VVD hebben wij uw raad in november 2017 geinformeerd over de plannen voor het
plaatsen van 6 digitale info-schermen. Daarbij is ook toegezegd dat we e.e.a. zouden
evalueren.
Op 27 februari is met de betrokken partijen het project geëvalueerd. De voornaamste
bevindingen zijn:
- Alle schermen zijn geplaatst;
In het 2e en derde kwartaal van 2018 zijn de schermen bij de komgrenzen
geplaatst. In februari is het scherm bij het station geplaatst. Dit scherm is later
geplaatst omdat de eerder gekozen locatie achteraf te dicht bij de rotonde lag en
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dat verkeerstechnisch toch als onveilig werd beoordeeld. De extra kosten van het
verplaatsen en de inkomstenderving heeft Suurland op zich genomen.
De kwaliteit van de schermen voldoet aan de hoge verwachtingen;
De schermen die Suurland geplaatst heeft zijn de meest moderne. Ze zijn goed
leesbaar ook bij felle zon. ’s Nachts worden ze gedimd naar 10%.
Één bewoner heeft bezwaar ingediend;
Een bewoner aan de Balgoijseweg heeft bezwaar gemaakt tegen het bord. Het
bord zou onevenredig veel overlast bezorgen (lichtoverlast en geluid). Dit bezwaar
is behandeld in de bezwarencommissie. Het bezwaar is niet overgenomen. Met
Suurland is echter wel afgesproken dat ze mogelijkheden gaan onderzoeken om
het geluid van de koeling verder te reduceren.
De ondernemers vinden de boodschap van de gemeente/verenigingen te
dominant;
De reclame van de ondernemers komt volgens hen bij de huidige opzet
onvoldoende tot z’n recht. In de huidige opzet is de bovenste helft van het scherm
beschikbaar voor verenigingen en de gemeente. De onderste helft voor de
reclame-uitingen van ondernemers. Dit is overigens van begin af aan de opzet
geweest en ook zo met alle betrokkenen besproken. Desondanks heeft de
gemeente de kleuren en groottes van de afbeeldingen in het bovenste schermdeel
aangepast. Ook proberen we op ons deel meer met tekst te werken in plaats van
met plaatjes. Deze aanpassingen blijken een gunstige uitwerking te hebben op
het beeld.
Een logisch vervolg zou zijn dat de sandwichborden langs de doorgaande wegen
verboden worden;
Langs doorgaande wegen mogen verenigingen en evenementen nog steeds dmv
sandwichborden aandacht vragen voor hun evenement/activiteit. De ondernemers
zien graag dat deze borden niet meer toegestaan worden. Dit, mede ingegeven
door het gegeven dat veel evenementen ook commercieel zijn. Ook bij de
gemeente leeft deze wens maar dan vanwege een netter straatbeeld. De gedachte
is dat verenigingen en organisaties ook van de digitale borden gebruik maken en
dat sandwichborden feitelijk dus niet meer nodig zijn. Het blijkt echter dat de
digitale informatieborden op de komgrenzen de functie van de sandwichborden
niet 1:1 overnemen. Daarom wordt voorgesteld te onderzoeken of de
sandwichborden kunnen worden vervangen door het plaatsen van een aantal
“kleine” A0 frames. Hierop kunnen bedrijven, verenigingen en ook politieke
partijen hun boodschap of evenement plaatsen. Deze frames worden dan langs de
doorgaande wegen. Voorals nog denken we ca. 30-40 frames volstaan.
De stroomkosten zijn hoger dan verwacht;
De stroomkosten van de digitale borden bedragen ca. € 1.500-2.000
jaarlijks/bord. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente. In de
aanbieding van Suurland is een afdracht van € 3.000/jr. afgesproken. Er resteert
een tekort van ca. € 9.000. Suurland is gevraagd een voorstel te doen om dit te
kort te beperken. Gedacht wordt aan een verruiming van de contractduur met een
hogere afdracht aan de gemeente.
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Gevolgen
Ondanks het feit dat het bezwaar van de bewoner aan de Balgoijseweg ongegrond
verklaard is houden we de kast aan de Balgoijseweg extra in de gaten. Met Suurland is
afgesproken dat zij de mogelijkheden onderzoekt om het geluid van de koeling van deze
kast verder terug te dringen.
Het stoppen met het plaatsen van sandwichborden langs de doorgaande wegen is een
wens maar heeft negatieve gevolgen voor verenigingen, organisatoren van evenementen
en ook de politieke partijen. Met de ondernemers is afgesproken dat we de
mogelijkheden onderzoeken voor een alternatief voor de sandwichborden. Gedacht kan
hierbij worden aan ca. 30-40 kleine borden langs doorgaande wegen (die nu al zijn
aangewezen in de voorwaarden van de sandwichborden, zie onze website) en bij
winkelcentra. In het najaar onderzoeken wij hier de mogelijkheden toe. Over het
resultaat van dit onderzoek informeren wij u in een separaat voorstel.
Het blijkt dat de stroomkosten van de digitale borden fors hoger zijn dan in eerste
instantie verwacht. Suurland komt met een voorstel hoe we deze kostenpost kunnen
reduceren.
Communicatie
We gaan verenigingen en organisaties van evenementen snel benaderen.
Uitvoering of Vervolgstappen
In het derde kwartaal van 2019 onderzoeken we de alternatieven voor de
sandwichborden. Dit doen we samen met de verenigingen en ondernemers. In het vierde
kwartaal zullen wij u over het resultaat van dit onderzoek informeren.
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing. (De alinea hieronder kan verwijderd worden)
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