Veldhoven, 26 februari 2021
Onderwerp: verlichte reclamezuil geplaatst en ontbreken fietspadverlichting langs Verlengde
Oersebaan
Geachte college,
Lokaal Liberaal heeft inmiddels ruim twee jaar geleden tijdens de algemene beschouwingen een
motie ingediend om langs het tweezijdige fietspad naast de verlengde Oersebaan verlichting aan
te brengen zodat gebruikers van het fietspad daar veiliger gebruik van kunnen maken gedurende
de avond en nacht.
Deze motie werd destijds door de wethouder en het college overgenomen dus zou het worden
uitgevoerd.
Hiervoor was het nodig en verplicht om een flora en fauna onderzoek te laten uitvoeren. En dat
moet nu eenmaal.
Lokaal Liberaal, Maarten Prinsen, neemt aan dat dit onderzoek inmiddels al geruime tijd is
afgerond.
Echter, nu ruim twee jaar later, is er nog steeds geen verlichting langs het genoemde fietspad
aangelegd en is er dus nog steeds geen sprake van een veiliger gebruik gedurende de avond en
nacht.
Nu heeft Lokaal Liberaal enkele dagen geleden geconstateerd dat er in opdracht van de gemeente
een verlichte reclamezuil is geplaatst aan de niet fietserszijde van de Oersebaan, tegen het daar
gelegen natuurgebied.
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.
Aan deze wens is het college volledig voorbij gegaan door het plaatsen van een verlichte
reclamezuil.
Lokaal Liberaal heeft in dit verband de volgende vragen aan uw college:
1. Waarom is de toegezegde verlichting voor fietsers en andere gebruikers langs het
tweezijdige fietspad langs de verlengde Oersebaan nog steeds niet geplaatst?
2. Is het college het met ons eens dat ruim twee jaar wel een erg lange periode is om
uitvoering te geven aan het middels verlichting veiliger maken van het fietspad?
3. Waarom heeft het college de nadrukkelijke wens van de Dorpsvereniging Oerle om het
dorpse karakter te bevorderen en het behoud van groen, liever nog uitbreiding hiervan,
naast zich neergelegd en toch een verlichte reclamezuil tegen het natuurgebied naast de
verlengde Oersebaan te plaatsen?

Graag ontvangen wij spoedig van uw college een reactie op onze brief.
Met vriendelijke groet,
Namens Lokaal Liberaal,
Maarten Prinsen

