Gem ent^
e

Aan mw. AMC Bruijsten - van de Berg
Marktsingel 55
6102 VW Echt

E c h t

.

S u s t e r e n

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info(a>echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW(NLOO)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 2 mei 2017

Verzonden:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Bijlage(n):

-

4

MEI

2017

526936

Team:

Team Kabinet

Behandeld door:

Onderwerp:

Beantwoording vraag art. 33 RvO

Telefoonnummer: 0475 - 478 478

C. Gulpen

Geachte mevrouw Bruijsten - van de Berg,
Op 31 maart 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de
straatverlichting Kapelaan Goossensstraat Echt. Onderstaand treft u, met opneming van uw
inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding
Bewoners van de Kapelaan Goossensstraat in Echt hebben onze fractie benaderd met
de vraag of er iets verbeterd kan worden aan de schaarse verlichting in hun straat.
Met name ter hoogte van de huisnummers 27 en 30 wordt de verlichting als
onvoldoende ervaren en dat brengt een gevoel van onveiligheid met zich mee.
In het weekend zijn vaker gevels en ramen besmeurd door de uitgaande jeugd en wordt
er in de portieken geplast. Ook is er veel overlast van hondenpoep.
Vraag 1

Kan het college opdracht geven om te onderzoeken of de verlichting aan
de norm voldoet?

Antwoord

Wij hebben door een exteme partij een lichtmeting laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat
de verlichting conform derichtlijnenplaatsvindt. Momenteel brandt de verlichting tot
22:00 uur op 100%, en wordt deze tussen 22:00 en 0:00 uur gedimd naar 70.

Vraag 2

Als de verlichting onder de maat is, wil het college dan overwegen om de
verlichting, ter hoogte van de huisnummers 27 en 30 te versterken of uit te
breiden?

Antwoord

Zie antwoord 1. Hoewel de verlichting conformrichtlijnenbrandt, zijn wij bereid de
bewoners van de Kapelaan Goossensstraat tegemoet komen, door de verlichting
voortaan ook tussen 22:00 en 0:00 uur op 100% te laten branden.

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
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Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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