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onderwerp Art. 40 vragen openbare verlichting
Afgeslechtedijk

Geachte mevrouw van Bers - Roelands

U heeft een aantal vragen gesteld omtrent de openbare verlichting aan de 
Afgeslechtedijk. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag 
vindt u meteen onze beantwoording daarop,

Inleiding:
In 2009 heeft uw raad het beleidsplan Openbare verlichting vastgesteld. In het 
beleidsplan is opgenomen dat in het buitengebied in eerste instantie het verloop 
van bochten, kruispunten en fiets- en voetpaden wordt vergroot door 
reflecterende materialen. Voor fiets- en voetpaden, in het buitengebied geldt dat 
deze door de aanwezige verlichting langs de rijbaan, middels strijklicht, verlicht 
worden.

1. Is het college bekend met de ontbrekende straatverlichting op een gedeelte van de 
Afgeslechtedijk?

Wij zijn het niet eens met de stelling dat er straatverlichting ontbreekt. Wij refereren 
hierbij naar het in de inleiding omschreven van het door uw raad vastgesteld 
beleidsplan openbare verlichting in 2009.

2. Is het college het eens dat deze locatie een "enge" plek is?

Het college ziet deze locatie niet als een "enge" plek.

3. Is het college bereid om de ontbrekende verlichting te plaatsen voor de veiligheid 
van onze fietsende inwoners, met name langs het slootje?

Zie antwoord 1. In het gehele buitengebied wordt het zelfde beleid gehanteerd. Er zijn 
ons geen signalen bekend dat het betreffende fietspad als onveilig wordt ervaren.
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4. En is het college bereid om zo snel mogelijk de ontbrekende lantaarnpalen te 
plaatsen?

Conform het door de raad vastgestelde beleid, zoals beantwoord bij vraag 1 worden in 
het buitengebied alleen bochten en kruispunten verlicht. Wij zullen geen extra openbare 
verlichting plaatsen.
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

R.P.ryan den Belt, MBAJongh, RA
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