wijkoverleg coevering 2000

coördinator: w.c.coevering 33
postbus 146 5660 ac geldrop
0402856844 dedreef@hetnet.nl

samenwerkingsverband tussen: wijkcentrum coevering / huurdersver. j.carstensz / coevering 50 / hcc / 't goor-coevering west /
huurdersver.walewein / huurdersver sws/Hhvl

Aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo
Hofstraat 4
Geldrop

Kopie: Leden van de Gemeenteraad Geldrop - Mierlo

Datum: 4 februari 2007
Betreft: Verlichting Eikenlaantje in het kader van het Hondenbeleid.

Geacht college,
Onlangs kwam ons ter ore dat het plan bestaat om het Eikenlaantje langs de Bosrand in de
Coevering te verlichten m.b.t. van 11 lantaarnpalen. Volgens onze informatie zou dit plan op
korte termijn uitgevoerd gaan worden.
Wij willen hierbij bezwaar aantekenen tegen dit plan.
(1) Het is onnodig, (2) het is slecht voor het milieu, (3) het kost veel te veel gemeenschapsgeld
en (4) het is niet officieel bekend gemaakt.
Uit een korte informatieronde bleek dat de IVN-ers uit onze buurt er ook zo over dachten.
1. Er zijn in de Coevering meer dan voldoende goed verlichte straten waar men met de hond
kan wandelen. Verlichting van het Eikenlaantje draagt niet wezenlijk bij aan de veiligheid.
Men zou alle laantjes en paadjes binnen de gemeente wel kunnen verlichten. Het Eikenlaantje is gewoon een van de vele routes waar men overigens alleen met een aangelijnde
hond mag lopen. Ook een verlicht Eikenlaantje nodigt in donker niet uit om door te
wandelen. Door de donkere ondergrond zijn hondenuitwerpselen moeilijk te zien.
Daarenboven is het heel wel mogelijk dat men door de verlichting hangplekken krijgt,
waardoor per saldo mensen zich minder veilig zullen voelen.
2. a. Het Eikenlaantje is onderdeel van een van de laatste kenmerkende Kempische
structuren binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. Lantarenpalen zouden de uitstraling
geweld aan doen. En bij de plaatsing zullen de bomen zeker schade oplopen.
b. De geplande 11 lantarenpalen gebruiken meer dan 1 MegaWatt1 per jaar. We moeten in
Nederland niet onnodig meer energie gebruiken en het kost de gemeente weer extra
geld.
c. Er komt weer meer licht op een plaats waar dat niet nodig is. Nederland is als al een van
de plaatsen op de wereld die het meest is verlicht (in negatieve zin).
3. De plaatsing van de lantaarnpalen kost ettelijke duizenden euro’s. Daarnaast zal er
onderhoud nodig zijn en energiekosten. Dit geld kan dus niet worden besteed aan hoog
noodzakelijke voorzieningen in de gemeente. Er is bij de totstandkoming van uw college
sterk bezuinigd op o.a. kinderopvang en de geluidswal. Het is niet te verkopen dat er
vervolgens niet-noodzakelijke uitgaven worden gedaan.

1

In de avonduren branden de 11 palen met vol vermogen en na 23.30 tot de ochtend op half vermogen. Dat is 11 x 4 uur x 365
dagen x 36W plus 11 x 7 uur x 365 dagen x 18W te samen ruim 1 MegaWatt.

4. Het plaatsingsbesluit is door de ambtenarij in een besloten gezelschap genomen. Het is
niet in de Trompetter of enig ander plaatselijk krantje bekend gemaakt. Er is slechts een
brief geschreven aan een klein aantal betrokkenen.

Om bovengenoemde redenen vragen wij u nadrukkelijk om geen lantaarnpalen in het
Eikenlaantje te plaatsen.

Namens het Wijkoverleg Coevering 2000,

Rob Friedhoff

