
Artikel	  36	  vragen	  Feestverlichting	  Noorbeek	  
	  
	  
Zowel	  tijdens	  de	  beeldvormende	  als	  tijdens	  de	  oordeelvormende	  
vergadering	  kwam	  de	  feestverlichting	  in	  Noorbeek	  ter	  sprake.	  Uit	  de	  

antwoorden	  tijdens	  die	  vergaderingen	  begreep	  ik	  dat	  het	  een	  initiatief	  van	  Noorbeekse	  
ondernemers	  was	  en	  dat	  de	  kosten	  in	  feite	  gedragen	  worden	  door	  die	  ondernemers.	  Ik	  
heb	  me	  daarbij	  neergelegd	  al	  had	  ik	  twijfels	  over	  hoe	  dit	  allemaal	  geregeld	  was	  en	  of	  dit	  
een	  oprechte	  en	  constructieve	  vorm	  van	  burgerparticipatie	  is.	  Ik	  wilde	  het	  erbij	  laten	  
omdat	  tijdens	  die	  vergaderingen	  de	  indruk	  werd	  gewekt,	  dat	  het	  een	  ‘door	  het	  dorp	  
gedragen’	  feestverlichting	  was.	  Echter,	  afgelopen	  Nieuwjaarsstart	  in	  Noorbeek	  trof	  ik	  
diverse	  inwoners	  en	  kwam	  de	  feestverlichting	  ter	  sprake.	  Er	  werden	  opmerkingen	  
gemaakt	  over	  de	  vorm,	  de	  lichtsterkte,	  manier	  waarop	  de	  financiering	  was	  opgelegd.	  Er	  
was	  geen	  overleg	  geweest	  met	  de	  bedrijven	  die	  moesten	  betalen	  en	  er	  was	  geen	  overleg	  
geweest	  over	  de	  vorm	  van	  de	  verlichting.	  En	  men	  was	  er	  over	  het	  algemeen	  van	  
overtuigd	  dat	  het	  niet	  een	  initiatief	  van	  ondernemers,	  maar	  van	  de	  gemeente	  was.	  Ik	  
besloot	  daarom	  om	  alsnog	  vragen	  te	  stellen.	  
	  
Op	  welke	  wijze	  is	  dit	  initiatief	  tot	  stand	  gekomen?	  

1. Wie	  was/waren	  de	  initiatiefnemer(s)	  
2. Wie	  heeft	  deze	  vorm	  van	  financiering	  bedacht?	  
3. Wie	  heeft	  beslist	  dat	  het	  deze	  verlichting	  moest	  worden?	  
4. Op	  welke	  wijze	  en	  op	  welk	  moment	  is	  de	  gemeente	  erbij	  betrokken.	  
5. Welke	  rol	  speelde	  de	  gemeente	  bij	  de	  vormgeving	  van	  het	  idee?	  

	  
Met	  betrekking	  tot	  de	  financiering?	  

1. Hoe	  is	  het	  bedrag	  tot	  stand	  gekomen	  dat	  de	  feestverlichting	  kost	  (ca	  24000	  
euro)?	  Graag	  een	  overzicht	  van	  welke	  posten	  voor	  hoeveel	  geld	  worden	  
gefinancierd.	  

2. Dertig	  ondernemers	  betalen	  10	  jaar	  lang	  80	  euro.	  Hoe	  is	  dat	  met	  de	  ondernemers	  
gecommuniceerd	  en	  hoe	  hebben	  zij	  aan	  kunnen	  geven	  of	  zij	  het	  daarmee	  eens	  
zijn?	  

3. Op	  welke	  wijze	  is	  de	  betaling	  gegarandeerd?	  Zijn	  er	  contracten?	  	  
4. Er	  zijn	  ook	  Zzp’rs	  benaderd	  die	  vanuit	  huis	  werken,	  als	  zij	  hun	  bedrijf	  stoppen	  is	  

daar	  geen	  onderneming	  meer.	  Wie	  moet	  betalen	  als	  een	  bedrijf	  in	  de	  loop	  van	  die	  
tien	  jaar	  verdwijnt?	  	  

	  
Tenslotte	  algemeen	  
	   Positief	  werd	  ervaren	  dat	  de	  Onderstraat	  deze	  weken	  beter	  verlicht	  is.	  Bij	  de	  kerk	  
ervaren	  mensen	  het	  als	  donker	  terwijl	  in	  andere	  straten	  lichtoverlast	  is.	  Bestaat	  er	  een	  
lichtplan	  per	  kern	  (bijvoorbeeld	  voor	  Noorbeek),	  of	  bestaan	  er	  plannen	  daarin	  te	  
voorzien.	  In	  geval	  van	  dat	  laatste,	  hoe	  gaan	  de	  inwoners	  daarbij	  betrokken	  worden?	  
	  
	  
Hartelijke	  groet	  
	  
Hanneke	  Koene	  

	  
	  


