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Steenbergen, 9 november 2021
onderwerp

Beantwoording artikel 40 vragen openbare
verlichting kassengebied Westland.

Geachte heer Kouwen ,
U heeft een aantal vragen gesteld over de openbare verlichting in het kassengebied
Westland. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u
meteen ons antwoord daarop.
1.

Bent u het met ons eens dat de wegen in het kassengebied
(Westlandselangeweg en Stierenweg) druk bereden worden?
Wij zijn het met u eens dat de route Westlandselangeweg richting Nieuw
Vossemeer druk is. De route Stierenweg wordt hoofdzakelijk gebruikt door
bestemmingsverkeer voor het glastuinbouwgebied.

2.

Bent u het met ons eens dat deze wegen te donker zijn en een onveilig gevoel
kunnen geven aan de gebruikers?
Nee, daar zijn wij het niet mee eens. Deze wegen maken onderdeel uit van
het buitengebied. In het door de raad vastgesteld beleid worden in het
buitengebied alleen belangrijke kruispunten en bochten verlicht. We
hebben tot op heden geen signalen van onze inwoners ontvangen dat het
betreffende gebied als onveilig wordt ervaren.

3.

Bent u het met ons eens dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan?
Zie antwoord 2. In het hele buitengebied wordt hetzelfde beleid
gehanteerd. Gevaarlijke situaties zijn ons niet bekend.

4.

Bent u het met ons eens dat extra verlichting dit onveilige gevoel kan
wegnemen en kan helpen om gevaarlijke situatie te voorkomen?
Zie antwoord 2. Wij hebben in het verleden geen signalen ontvangen dat
weggebruikers zich onveilig voelen door de beperkte verlichting in het
buitengebied.
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5.

Kunt u aangeven wat het plaatsen van openbare verlichting gaat kosten?
De benodigde investering voor het aanleggen van openbare verlichting in
het betreffende gebied schatten wij op ongeveer C 200.000,- Daarnaast
schatten wij de jaarlijkse kosten voor energie en netwerk op ongeveer C
16.000,-

6.

Kunt u aangeven of er ruimte op de begroting is om het plaatsen van extra
verlichting voor elkaar te krijgen?
In de begroting is geen rekening gehouden met die investering.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenberg'

R.P. van dep-fïelt, MBA
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