
                                                                                    

                                                                                  

      
 
 
Motie 
Reg.nr. M 23.1 
 
Agendapunt: 23. Beleidsplan openbare verlichting 
Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2020; naast vervanging bestaande 
verlichting ook opnemen vergroten veiligheid oversteekplaatsen” 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 30 september 2020, gehoord 
de beraadslaging, 
 
gelezen het: raadsvoorstel inzake ´Beleidsplan openbare verlichting 2020´ 
  
overwegende dat:  

− in Stichtse Vecht op een aantal plekken knipperverlichting is aangebracht bij 
oversteekplaatsen; 

− uitbreiding hiervan versneld kan worden en niet afhankelijk moet zijn van andere 
werkzaamheden ter plaatse indien de veiligheid hiermee gediend is;  

− de prioriteit zal moeten liggen bij oversteekplaatsen op routes die veelvuldig gebruikt 
worden door schoolgaande jeugd, zoals de drukke rotonde bij Woonzorgcentrum 
Merenhoef te Maarssen; 
 

constaterende dat:  
het beleidsplan openbare verlichting 2020 dat nu voorligt slechts ingaat op de vervanging van 
masten en armaturen en niet voorziet in een eventuele uitbreiding van (knipper)verlichting bij 
oversteekplaatsen. 

 
Vraagt het college: 

1. voor eind 2020 te komen met een startnotitie voor een nieuw en te actualiseren GVVP;  
2. voor eind 2020 een inventarisatie te maken van de veelvuldig gebruikte fietsroutes door 

schoolgaande jeugd, oversteekplaatsen voor fietsverkeer en oversteekplaatsen bij 
rotondes voor fietsverkeer en deze te beoordelen op verkeersveiligheid;  

3. uiterlijk eind 2021 met een uitgewerkte inventarisatie te komen welke 
oversteekplaatsen/rotondes gebaat zijn bij bijvoorbeeld aanvullende (knipper)verlichting 
ter vergroting van de veiligheid; 

4. op basis van deze inventarisatie uiterlijk eind 2021 te komen met een voorstel van 
uitbreiding van de openbare verlichting om de veiligheid te vergroten, waarbij 
expliciet de drukke rotonde bij Woonzorgcentrum Merenhoef in overweging wordt 
meegenomen bij een beoordeling of dit moeten worden voorzien van knipperverlichting; 
 
 

 

Aangenomen, de griffier 

Unaniem 



                                                                                    

                                                                                  

      
 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Babet de Vries  Albert Gemke  Riëtte Habes   Wim Ubaghs 
 
 
VVD   GroenLinks  Samen Stichtse Vecht  PVV 
 
 
Rob Roos  Mieke Hoek  Pim van Rossum 
 
 
Streekbelangen  Het Vechtse Verbond CDA  


