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Aanleiding/ overwegingen

Afgelopen week ontvingen bewoners van Wolfheze en wellicht in de 
gehele gemeente Renkum, een brief over de aanpassing van 
straatverlichting. Deze brief riep bij een aantal inwoners vragen op. Ik 
verwoord ze namens hen:

Vragen1

Vraag 1 Op diverse plaatsen is op dit moment de verlichting nog steeds zeer slecht, 
bijvoorbeeld de Parallelweg  in Wolfheze. Uit de brief blijkt geen duidelijke 
planning, wat kunnen inwoners verwachten? Wanneer starten de 
werkzaamheden?

Antwoord De planning is afhankelijk van diverse factoren zoals materiaal, corona, weersomstandigheden. Wij 
geven daarom geen tijdsbestek aan in de brief richting de inwoners. We houden vanuit de 
organisatie een maximale periode tussen infomeren over start werkzaamheden en uitvoeren 
werkzaamheden van 4 weken aan. 

Vraag 2 De betreffende Parallelweg heeft lantaarns langs de rijbaan voor auto's 
staan. Als ze het doen, dan stralen ze breed uit richting het naastgelegen 
fietspad. Soms zit er wel een aantal meters berm(inclusief bomen en 
struiken) tussen de rijbaan voor de fietsers en de auto's. Met de nieuwe 
naar beneden stralende ledverlichting, zal het effect voor het fietspad 
minimaal worden. Hoe gaat dit probleem voor de fietsers opgelost worden?

Antwoord Alleen in de bebouwde kom staan lichtmasten. Op het overgrote deel van de parallelweg staan geen 
lichtmasten. De nieuwe lichtmasten zorgen, naast een veilig rijbaan voor auto’s, óok voor een 
veilige situatie op het fietspad van de parallelweg. Op  enkele tientallen meters fietspad met een 
wat grotere afstand tot de rijweg kan het fietspad wat donkerder worden. We kunnen per lichtmast 
armatuur en lichtsterkte instellen. Mocht in de praktijk blijken dat de vooraf, per wegprofiel, 

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de 
vragen zijn ingediend bij de griffie.
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berekende lichtsterkte, toch niet voldoende is kunnen we die alsnog aanpassen voor dat gedeelte 
van de parallelweg.

Vraag 3 In verband met de onderdoorgang van de weg onder het spoor door zal de 
parallelweg behoorlijk veranderen. Kan het college onderzoeken of het 
mogelijk is het betreffende fietspad te verplaatsen naar de andere kant 
van de weg zodat er een veiligere situatie ontstaat met name voor de 
bewoners van de parallelweg. Is het dan wellicht ook wijs om pas dan 
nieuwe verlichting aan te brengen en nu eerst alleen te zorgen dat de 
lampen weer gaan branden?

Antwoord Het herinrichten van de parallelweg zal nog jaren op zich laten wachten. De verkeersveiligheid, 
zeker ook voor fietsers, wordt meegenomen in het ontwerp. Het vervangen van de verlichting kan 
daarop niet wachten.
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