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Geachte Raad,
In de Raadsinformatiebrief (RIB) van 9 augustus 2017 heeft u een verslag gekregen over
de afgeronde werkzaamheden in Neerkant. U heeft daarbij een doorkijk gekregen over
de voorlopige plannen voor de verduurzaming van de openbare verlichting.
Overeenkomsten met werkgroepen Dorps-, wijkraden
De gemeente heeft in de opvolgende stap na Neerkant overige dorps- en wijkraden opgeroepen om inspraak te nemen over de plannen met de verlichting. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente Deurne overeenstemming heeft bereikt met 3 kerkdorpen en 3 wijken. In deze gebieden worden binnenkort lichtmasten gesaneerd, fietspadverlichting
aangebracht, en lampen worden – op termijn - vervangen door LED.
Nog overeenstemming te krijgen met overig gebieden
Met 2 wijkraden worden binnenkort resultaten geboekt. Van overige gebieden is
nog niet bekend wat er met de verlichting mogelijk is.
De gemeente doet binnenkort een herhaalde oproep om inspraak te nemen via een
online tool.
Raamovereenkomst met deelopdrachten
Eind december 2017 vond de aanbesteding en gunning plaats van de raamovereenkomst
voor het verwijderen van verlichting – het aanbrengen van fietspadverlichting – en het
verduurzamen van de verlichting (ombouw naar LED). Firma Ziut uit Weert was de laagste inschrijver en heeft het werk gegund gekregen.
De grootte van de deelopdrachten wordt bepaald door het beschikbaar gestelde budget
en het op dat moment geraamde restant op het onderhoudsbudget van de openbare verlichting. Er wordt op deze manier geen extra vraag naar middelen gedaan.
De volgende fasering wordt in overleg met dorps- en wijkraden aangehouden:
1. In de eerste deelopdracht is opgenomen:
alle verlichting saneren waarvan de werkgroepen vinden dat die weg mag;
aanleg van fietspadverlichting tussen de dorpskernen;
het vervangen van een deel natrium houdende lampen door ledverlichting.
2. Evaluatie:
Tussen de eerste en de tweede deelopdracht vindt een evaluatie plaats van de werkzaamheden tot dan toe. Dorps- en wijkraden worden actief bevraagd mening te geven
over de gang van zaken zodat verbeterpunten meegenomen worden in de tweede deelopdracht.
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3. In de tweede deelopdracht wordt opgenomen:
Afhankelijk van het budget worden in de gebieden waar binnenkort meer duidelijkheid
over is wat er met de verlichting kan gebeuren de volgende stappen genomen:
saneren van lichtmasten. De gemeente houdt er rekening mee dat er nog meer dan
voorzien gesaneerd kan worden;
het vervangen van natrium houdende lampen;
de ombouwen naar ledverlichting. De volgorde van vervanging wordt hoofdzakelijk
bepaald door de leeftijd van de te vervangen materialen en het verbruik van de
huidige verlichting.
Kosten voor bodemverontreinigingen
In Neerkant was aanvullend onderzoek naar bodemverontreinigingen nodig. Ook moesten
extra maatregelen getroffen worden voor het werken in verontreinigde grond. Dit heeft
een flinke hap uit het budget voor Neerkant genomen. Aanvullende onderzoek naar bodemverontreinigingen in de gebieden die binnen de eerste deelopdracht vallen loopt nog.
De verwachting is dat deze extra uitgaven geen invloed hebben op het streven om in
2038 alle verlichting omgebouwd te hebben naar LED.
Regionaal Uitvoering Plan
De gemeente heeft van de Provincie NB een toezegging ontvangen voor tegemoetkoming
van de kosten bij de aanleg van fietspadverlichting. Deze extra ruimte op het budget
biedt mogelijkheid om versneld natrium houdende lampen om te bouwen naar LED.
Proef met uitschakelen van verlichting in januari tot met maart 2018
De gemeente is gestart met een proef om verlichting uit te schakelen. De lichtmasten
waarvan de wijkraden vinden dat die gesaneerd mogen worden, worden voor een periode
van 2 maanden uitgeschakeld. Bewoners ervaren dan hoe het is om minder verlichting in
de straat te hebben. De verlichting die niet uitgeschakeld wordt, brandt dan ook in de
nacht (normaliter gaat een deel van de verlichting om 23:30 uur uit). Ook na de proef
blijven alle lampen in deze wijken ook na 23:30 uur branden, omdat de aannemer deze
anders allemaal weer handmatig zou moeten wijzigen.
Als de verlichting omgebouwd wordt naar LED dan blijft deze overal de hele nacht branden. In de uren waarop minder verkeersbewegingen zijn wordt de ledverlichting gedimd
naar een lager niveau.
Communicatie met wijkraden en bewoners
Volgens afspraak met de dorps- en wijkraden houdt de gemeente de werkgroepen actief
op de hoogte over de volgorde van werkzaamheden. Met alle dorps- en wijkraden vindt
overleg plaats over de planning en vervanging. Ook ontvangen zij per mail deze RIB.
Daarnaast worden berichten geplaatst op de website van de gemeente Deurne, en in het
Weekblad voor Deurne.
Planning en doorkijk
Onderstaande planning wordt met dorps-, en wijkraden besproken:
Q2 van 2018, 1e deelopdracht: sanering verlichting, plaatsen fietspadverlichting,
ombouw van een groot deel van de natrium houdende lampen naar LED in die gebieden waar al overeenstemming is bereikt;
Q3 van 2018 evaluatie 1e deelopdracht, inclusief overleg en verslaglegging van
aanvullende afspraken met de dorps- en wijkraden;
Q3 van 2018 2e deelopdracht: ombouw resterende natrium houdende lampen naar
LED, saneringen en ombouw van overige lampen naar leeftijd;
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2019 3e deelopdracht: sanering van lichtmasten in gebieden waarvan momenteel nog
niet bekend is waar verlichting weg kan/mag, en ombouw naar LED.
Ik hou u na de 3e deelopdracht graag op de hoogte met een RIB.
Wethouder
W.A. Verhees
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