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     De fractie van Lokaal belang  
     van de gemeenteraad  Barneveld 
     t.a.v. mevrouw Blankenburgh 
      
 
 
      

 

Geachte mevrouw  Blankenburgh, 
 
 
Op 30 maart 2018 heeft uw fractie, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening 
van de gemeenteraad,  schriftelijke vragen gesteld over de straatverlichting in de ge-
meente Barneveld. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt. 
 
Vraag 1. Is het college bekend met genoemde adviesbrief? 
  

Antwoord:  Ja.  
 
Vraag 2. Is het college het met Lokaal Belang eens dat goede straatverlichting belangrijk 
is voor de veiligheid van onze inwoners en dat met name de routes die door (schoolgaan-
de) jongeren gebruikt worden extra aandacht verdienen als het gaat omveiligheid? 
  

Antwoord:  Ja. 
 
Vraag 3. Is het college bereid de genoemde (onderdelen van) wegen op korte termijn 
nader te bekijken en te beoordelen of de aangedragen verbeteringen van de genoemde 
 wegen spoedig mogelijk zijn? 
  

Antwoord: Wij hebben een afspraak gemaakt met de Jongerenraad om hun advies toe te 
lichten. Daarnaast bekijken wij op dit moment de meest urgente plekken om te beoorde-
len of het nodig is op dit moment maatregelen te nemen. Zoals u weet wordt de huidige 
beleidsnota openbare verlichting dit jaar geactualiseerd. Wij willen in dit plan onze inwo-
ners/ondernemers betrekken en hebben ook de Jongerenraad uitgenodigd hierin mee te 
denken.  
 
Vraag 4. Is het college bereid om, gezien de urgentie in de oproep vanuit de Jongeren-
raad, op korte termijn deze situatie te beoordelen en te zoeken naar een directe, tijdelijke 
oplossing? 
  

Antwoord:  Wij zullen de situatie beoordelen en gepaste maatregelen nemen als blijkt dat 
dit nodig is. 
 
Vraag 5. Lokaal Belang ziet graag dat het college binnenkort een memo aan de raad doet 
toekomen met de uitkomst van deze bevindingen. Is het college daartoe bereid? 
  

Antwoord: Wij zullen de gemeenteraad binnenkort  een memo doen toekomen met de 
uitkomsten van deze bevindingen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
H.F.B. van Steden   Dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris     burgemeester 


