MOTIE vreemd aan de orde van de dag
(ex artikel 37 Reglement van Orde)

Oordeelsvormende en besluitvormende vergadering d.d. donderdag 5 maart 2020.
Onderwerp:
Verlichting Reekstraat Stein

De gemeenteraad van de gemeente Stein in vergadering bijeen d.d. 5 maart 2020.
Constaterende dat:
 het college op raadsvragen van oktober 2015 en november 2018 over het aanbrengen van
openbare verlichting in de Reekstraat tot nog toe heeft aangegeven dat geen
omstandigheden aan de orde zijn die verlichting van de Reekstraat rechtvaardigen;
 dat fietsers die via de Reekstraat van en naar België fietsen gebruik kunnen maken van een
alternatieve route;
 deze route vanuit Elsloo langs de Scharbergerweg leidt en vanuit Stein langs de Julianaweg;
 de Reekstraat een belangrijke verbinding is van en naar België die veelvuldig gebruikt wordt
door o.a. schoolgaande jeugd en recreanten;
 dit gebruik bij schemer en donker noodgedwongen afneemt voor voetgangers en (brom)
fietsers vanwege het ontbreken van zicht en de toename van verkeersonveiligheid.
Overwegende dat:
 de inwoners die ten Zuiden van de autosnelweg wonen de Julianaweg en Scharbergweg
structureel als route naar België gebruiken;
 de inwoners die ten Noorden van de autosnelweg richting België woonachtig zijn de
Reekstraat structureel als route naar België gebruiken, omdat deze route via de Reekstraat
de kortste en meest voor handen liggende route is;
 dat 352 inwoners inmiddels een verklaring hebben ondertekend waarin zij aangeven dat veel
behoefte is aan een passende openbare verlichting, met name ook voor het (onbebouwde)
gedeelte;
 het gaat om een “oriëntatie” verlichting, waarbij de verlichting duurzaam, energiezuinig en
flora- en fauna vriendelijk dient te zijn, gelet op het aangrenzende (natuur)gebied waaraan
de Reekstraat is gelegen;
 deze verlichting van de fietsroute zo substantieel kan bijdragen aan het gebruik, de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid van onze gemeente.

Verzoekt het college om:
Onderzoek te doen naar een “licht op maat” oplossing (duurzaam, flora, fauna) voor de Reekstraat
en de raad hierover binnen 3 maanden te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag
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