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Geachte heer Prinsen, Beste Maarten, 

 

 

In uw brief van 26 februari 2021 heeft u namens Lokaal Liberaal het college vragen 

gesteld over de verlichte reclamezuil en het ontbreken van fietspadverlichting langs de 

verlengde Oersebaan. Aanleiding hiervoor is het feit dat uw fractie constateert dat 

langs het tweezijdige fietspad naast de verlengde Oersebaan verlichting ontbreekt 

terwijl 2 jaar geleden een motie is aangenomen om op het betreffende fietspad 

verlichting aan te brengen. Voordat de verlichting aangebracht kon worden, moest 

eerst een flora en fauna onderzoek uitgevoerd worden. Uw fractie neemt aan dat dit 

onderzoek inmiddels al geruime tijd is afgerond en vraagt het college waarom de 

toegezegde verlichting voor fietsers nog steeds niet geplaatst is en of het college het 

eens is dat 2 jaar erg lang is om uitvoering te geven aan het plaatsen van de 

verlichting. 

Daarnaast vraagt uw fractie waarom er een verlichte reclamezuil tegen het 

natuurgebied naast de verlengde Oersebaan is geplaatst. Dit terwijl de nadrukkelijke 

wens van de Dorpsvereniging Oerle was om het dorpse karakter te bevorderen en het 

behoud van groen, en liever nog uitbreiding hiervan, te stimuleren. Uw fractie stelt dat 

uit informatie van Dorpsvereniging Oerle blijkt dat zij eerder reeds bij de gemeente 

hebben aangegeven tegen verder aantasting van het dorpse karakter van Oerle te 

zijn. Volgens uw fractie is het college volledig aan deze wens voorbij gegaan door het 

plaatsen van een verlichte reclamezuil. 

 

Met deze brief geeft het college antwoord op uw vragen. 

 

Fietspadverlichting 

De voorbereiding om de fietspadverlichting aan te leggen is, na een flora en fauna 

onderzoek, eind 2020 gestart. Dit is later dan gepland, als gevolg van het feit dat door 

de Covid-19 crisis de normale bedrijfsvoering op meerdere vlakken enige vertraging 

kent. Daarnaast duurt het door diezelfde Covid-19 crisis en grote drukte bij het 

netwerkbedrijf Enexis (de partij die de kabels legt waar de lichtmasten op aan 

gesloten worden) langer om de lichtmasten aan te sluiten. De gemiddelde doorlooptijd 

voor het aanleggen van een netwerk is op dit moment 40 weken, vanaf het moment 

dat het ontwerp klaar is. Wij begrijpen de redenering dat 2 jaar lang is, maar dit wordt 

door de genoemde redenen veroorzaakt. Op dit moment is de oplevering gepland voor 

eind 2021.   
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Verlichte reclamezuil 

In Veldhoven zijn op verschillende belangrijke (invals)wegen, digitale informatiezuilen 

geplaatst voor het verhogen van het informatieniveau richting de inwoners. Zo ook 

aan de Oersebaan. Omdat de informatiezuil buiten de buurtkern van Oerle geplaatst 

is, is er geen contact gezocht met Dorpsvereniging Oerle. Voor de informatiezuilen is 

een omgevingsvergunning aangevraagd en gepubliceerd. Op deze 

omgevingsvergunningsaanvraag is destijds geen bezwaar ontvangen en daarom is de 

vergunning verleend. Dit proces heeft eind 2019 plaats gevonden.  

 

De informatiezuilen zijn overigens van algemeen belang en met name ook op een 

verzoek vanuit de gemeenteraad aan ons reclamearsenaal toegevoegd. We kunnen 

hiermee actuele informatie op de borden plaatsen, zodat wij op een snelle en 

eenvoudige manier veel mensen kunnen bereiken. Omdat de informatieborden geld 

kosten, is de combinatie gezocht met reclame (net als bij plattegrondkasten op 

diverse locaties). Op deze manier kon de gemeente kostenneutraal dit 

informatiesysteem plaatsen. Het verlichtingsniveau van de schermen past zich 

automatisch aan, aan het omgevingslicht. Als het donkerder wordt, zal de verlichting 

‘dimmen’, zodat deze minder fel is. 

 

We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Noud Bex Marcel Delhez 

secretaris burgemeester  


