Terugkoppeling B en W WIU 2019 Maashees

Jaarlijks wordt in het kader van het proces Werk in Uitvoering (WIU) de wensen en knelpunten vanuit de wijk- en dorpsraden (WDR) inzake inrichting openbare ruimte
geïnventariseerd. Alle WDR hebben input geleverd voor de afgesproken datum van 15 januari. Hieronder de lijst met de punten die zijn ingebracht door Dorpsraad Maashees.
En voorzien van een reactie van B en W, waarbij met het stoplichtenmodel wordt gewerkt. Groen gaan zijn we voornemens uit te gaan voeren, geel nader onderzoek of overleg
met de WDR en rood wordt nog niets mee gedaan. De punten die Maashees had ingebracht waren allen rood.
De punten “Verlichting Makkenweg tot aan sportpark Soetendaal en Station” en Verlichting Loonseweg/Holthesedijk/ Rondweg zijn ook door Holthees ingebracht

locatie (duidelijk afbakenen

knelpunt, probleem omschrijven

Verlichting Makkenweg tot aan sportpark
Soetendaal en Station

Ontbreken Straatverlichting.
1. Gevaarlijke situatie daar de weg erg
donker is op tijden wanneer de jeugd uit
Maashees en Smakt Holthees gaat
trainen bij Volharding.
2. Tevens is er voor de Forenzen uit deze
woonplaatsen die op de fiets naar station
Vierlingsbeek gaan ook erg gevaarlijk

Verlichting Loonseweg/Holthesedijk/
Rondweg

Ontbreken Straatverlichting.
1. Gevaarlijke situatie daar de weg erg
donker is op tijden wanneer de jeugd uit
Maashees en Smakt Holthees naar
Metameer Stevenbeek fiets.
De huidige lantaarnpalen geven weinig
licht.

Verlichting Rieterweg

mogelijke oplossing aangegeven door
wijk-dorpsraad
Plaatsen straatverlichting

Plaatsen straatverlichting

Andere lampen hierin plaatsen

Reactie gemeente
Er is accent verlichting geplaatst (4 stuks
Led op zonnen energie). Conform beleid
zijn we erg terughoudend met plaatsen
van verlichting in het buitengebied.
Ook is in overleg met prorail nagenoeg
alle beplanting tussen de Makkenweg en
spoor verwijderd waardoor het zicht vele
malen beter is geworden. Er worden
geen lampen bijgeplaatst.
Beleid in het buitengebied is enkel accent
verlichting. Deze is hier aanwezig.
Er wordt geen verlichting bijgeplaatst

Beleid is dat alle verlichting gefaseerd
wordt vervangen door Led. De Rieterweg
is in 2019 en 2020 nog niet aan de beurt.

Bij het opstellen van de begroting 2019 is
fors minder geld beschikbaar gekomen
dan benodigd.
Zie hier de reactie van het college van burgemeester en wethouders op lijst wijk- en dorpsraden input Werk in uitvoering WIU 2019

Zie hier de gehele Lijst wijk- en dorpsraden input WIU 2019 van de Gemeente Boxmeer (moeilijk te lezen)

