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Gemeentebestuur Hellendoorn - Doorgest.: Motie Lichtbeleid buitengebied

Van:
Aan:
Datum:
Onderwerp:
Bijlagen:

Pim Knopper
Gemeentebestuur Hellendoorn
22-2-2012 9:13
Doorgest.: Motie Lichtbeleid buitengebied
Motie Lichtbeleid buitengebied

12INK01387

Beste collega's,
In de bijlage een motie vreemd aan de orde van de dag over bovengenoemd onderwerp voor de raad van
13 maart 2012.
Graag horen wij of u deze motie ondersteunt en/of mede wilt indienen.

PS Pim, wil jij de motie doorsturen aan het gemeentebestuur?
met vriendelijke groet
Johan Stuut
fractievz Hellcndoorns Onafhankelijke Partij
06-30117002
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Motie vreemd aan de orde van de dag
Lichtbeleid buitengebied
De raad van de gemeente Hellendoorn, in vergadering bijeen op 13 maart 2012
Overwegende dat
De gemeente Hellendoorn voornemens is het aantal lichtpunten in het buitengebied met minder dan de helft
te reduceren. Bovenstaand plan een onderdeel is uit de in 2009 door de raad goedgekeurde

kaderstellende

nota Lichtbeleid 2010-2014. Dit beleid rechtstreeks na een reactietermijn van vier weken voor bewoners en
gebruikers in het buitengebied zonder inschakeling van de gemeenteraad in handen wordt gesteld van de regio
Twente,
Constaterende dat

•
»

Er in 2009 slechts een kaderstellende nota Lichtbeleid 2010-2014 lag zonder uitwerking.
De plannen voor lichtreductie in het buitengebied in 2009 niet unaniem zijn aangenomen in de
gemeenteraad

•

Er tijdens de behandeling van deze nota in 2009 expliciet gevraagd is naar handhaving van met name
de sociale veiligheid in het buitengebied

•
•

Het uitgewerkte plan voor lichtreductie in het buitengebied destijds in 2009 niet bekend was
De drukbezochte informatieavond op 15 februari 2012 liet zien dat veel Hellendoornse bewoners en
gebruikers van de wegen in het buitengebied zich ernstig zorgen maken over de nu bekend gemaakte
uitgewerkte plannen

•

De gemeenteraad hierin graag betrokken wil worden

•

Het college van B & W zich in 2009 uitsprak dat openbare verlichting van vrijliggende fietspaden (vb.

®

Dit laatste totaal verdwenen is in de uitgewerkte plannen

®

Bewoners en gebruikers slechts vier weken de tijd krijgen te reageren via een website

•

De uiteindelijke beslissing overgelaten wordt aan de beleidsmakers in de regio Twente

meester Werkmanstraat) gehandhaafd blijft.

Verzoekt het college van B & W
•

De nota Lichtbeleid 201-2014 met de nu bekende uitwerking voor het buitengebied te agenderen voor
de eerstvolgende raadsvergadering

•

De stemming van de gemeenteraad over de uitwerking van dit plan voor het buitengebied nadrukkelijk

•

De reactietermijn van bewoners en gebruikers van de wegen in het buitengebied te verlengen tot vier

mee te nemen voor de behandeling in de regio Twente
weken na behandeling in de raad
en gaat over tot de orde van de dag

Namens de fractie van Hellendoorns Onafhankelijke Partij

