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Aan:       College van B&W 

Betreft: vragen inzake openbare verlichting Weverstraat 

Datum:  1 maart 2018 

 

Het ligt in de bedoeling op korte termijn te starten met het herinrichten van de 

Weverstraat in Oosterbeek. Daarbij zal ook de openbare verlichting aangepast/vervangen 

worden. Op dit moment is sprake van lantaarnpalen. Een belangrijk deel van de 

bewoners en ondernemers van de Weverstraat zijn voorstander van het niet herplaatsen 

van lantaarnpalen in de straat zelf, maar van openbare verlichting door middel van 

hangende armaturen (overspanverlichting) of gevelverlichting. 

 

Inmiddels is tijdens een informatiebijeenkomst op 27 februari jl. met de betrokkenen in 

de Weverstraat, waarbij wethouder Verstand aanwezig was, het beeld ontstaan dat het 

aanbrengen van hangende verlichting (overspanverlichting) niet haalbaar is. Dit wordt 

gevoed door zowel budgettaire als technische bezwaren. De technische bezwaren zijn 

vooral constructief, omdat een deel van de gevelconstructies de belasting voortkomend 

uit het gewicht van de armaturen en de spankracht van de overspanconstructie niet aan 

kan. Daarnaast is het niet mogelijk om de verlichting overal op een minimale vereiste 

vrije hoogte van 4 m’ boven het straatpeil op te hangen. 

 

Een alternatief is het aanbrengen van gevelarmaturen. Dit alternatief is echter niet 

onderzocht en heeft op dit moment de voorkeur van bewoners en ondernemers.  

Om te voorkomen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertragingen 

optreden, als gevolg van uitwerking van dit alternatief, met mogelijk een 

kostenverhoging, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk onderstaande vragen te 

beantwoorden: 

 

1. Is het binnen de huidige planvorming nog mogelijk om een wijziging aan te 

brengen in het geplande verlichtingsplan? 

2. Indien nee: waarom niet? 

3. Indien ja, is het dan mogelijk om de vereiste openbare verlichting uit te voeren in 

de vorm van gevelverlichting in plaats van de nu voorziene lantaarnpalen? 

4. Wat zijn de (financiële) gevolgen indien gevelverlichting wordt aangebracht? 

Bij de afweging om wel of niet over te gaan op een overspanverlichting is er volgens 

onze informatie, naast een aanvullend budget hiervoor van de gemeente, ook sprake 

geweest van een mogelijke bijdrage door de betrokken ondernemers(-vereniging). 

 

5. Is dit juist, en zo ja om welk bedrag gaat het hierbij? 

6. Als er sprake is van een dergelijke aanvulling: is deze ook inzetbaar voor een 

alternatief, zoals gevelarmaturen? 

 

Gelet op de start van de werkzaamheden in de Weverstraat verzoeken wij ons nog voor 

aanvang van de werkzaamheden te informeren. 

 

Namens de VVD-fractie, 

 

Raymond den Burger  

 


