Keuzes t.a.v. beleid Licht in de openbare ruimte in Asten
Voor te leggen keuzes aan de commissie ruimte op 7 mei 2019, combinaties zijn mogelijk.
Achtergrondinformatie over de stellingen zijn te vinden in de uitgangspuntennotitie Licht in
de openbare ruimte in Asten. De nummers achter de stelling corresponderen met de
nummers uit de uitganspuntennotitie . Ook worden toegelicht tijdens de
commissievergadering.
1. Niet verlichten, tenzij in buitengebied (1, 5 en 7)
a. Alle verlichting laten staan, ver terugdimmen in de nacht en ondersteunen
met alternatieven;
b. Op de wegen de verlichting laten staan. Op fietspaden, waar nu verlichting
staat, alleen oriëntatie verlichting houden (dus minder verlichting op
sommige locaties) en verder ondersteunen met alternatieven;
c. Verlichting op wegen laten staan, ver terugdimmen in de nacht en
ondersteunen met alternatieven. Op de fietspaden waar nu verlichting staat
alleen oriëntatie verlichting houden (dus minder verlichting op sommige
locaties en ondersteunen met alternatieven);
d. Weghalen van alle openbare verlichting en toepassen alternatieven.
2. Licht op maat (3, 4 en 5)
a. Geen telemanagementsysteem toepassen;
b. Telemanagementsysteem toepassen alle verlichting buiten de kom om zo
storingen zelf te registreren;
c. Telemanagementsysteem toepassen op alle nieuw te plaatsen verlichting;
d. Telemanagementsysteem overal binnen en buiten de kom toepassen.
3. Bewegingssensoren vrij liggende fietspaden (4, 5, 6 en 8)
a. Geen bewegingssensoren toepassen op vrij liggende fietspaden;
b. Bewegingssensor toepassen op alle vrij liggende fietspaden buiten de kom;
c. Bewegingssensor toepassen op alle vrij liggende fietspaden binnen en buiten
de kom;
d. Bewegingssensor toepassen op de belangrijkste vrij liggende fietspaden
binnen en buiten de kom;
e. Bewegingssensor toepassen op de belangrijkste vrij liggende fietspaden
buiten de kom.
4. Bewegingssensoren (3, 4 en 5 en 9 )
a. Bewegingssensoren in woongebieden toepassen;
b. Bewegingssensoren vrij liggende voetpaden binnen de kom;
c. Bewegingssensoren op bedrijventerreinen;
d. Altijd bewegingssensoren toepassen.
5. Masten weghalen (5, 7 en 8)
a. Masten binnen de kom weghalen op locaties waar nu te veel licht staat;
b. Masten buiten de kom weghalen op locaties waar nu te veel licht staat;
c. Nooit masten weghalen waar te veel staat.

6. Leddisplays (12)
a. Leddisplays staan we niet toe;
b. Terughoudend in toestaan leddisplays, alleen op beperkte locaties en met
duidelijke kaders.

