Aangenomen, Motie 2 is aangenomen met 25 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP,
Burger Belangen, Christen Unie en Wezenbeek) en met 8 stemmen tegen (PvdA, SP, GroenLinks en
D66)
MOTIE 2.
Onderzoek Verlichting Kerkdorpen
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord hebbende de
beraadslagingen over de Programmabegroting 2020:

Constaterende dat:
• Recentelijk in de kern van Wouw vanwege verlopen technische levensduur of geconstateerde
gebreken enkele klassiek ogende functionele straatverlichtingsarmaturen zijn vervangen door
standaard straatlantaarns;
• Veel inwoners van Wouw begaan zijn met de borging van de historische waarde van hun
dorpskern en de uitstraling van de standaard straatlantaarns daarbij niet vinden passen;
Overwegende dat:
• De kern van Wouw een bijzondere historische waarde heeft en op dit moment wordt gewerkt
aan het planologisch borgen van deze waarde (zie 107-2019 Vraag en Antwoord CDA – Behoud
Historie in Wouw);
• Ook de kernen van Nispen, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten plaatsen met een
bijzondere historische waarde zijn;
Van mening zijnde dat:
• Het wenselijk is dat de inrichting van de openbare ruimte in de kernen van de kerkdorpen zoveel
mogelijk aansluit bij de bijzondere historische waarde van deze plaatsen;
• Klassiek ogende straatverlichting daarbij beter past dan standaard straatlantaarns;
• De behoefte hieraan gepeild kan worden bij de inwoners;
• Dit evenzeer geldt voor het belichten van de monumentale kerken;
Draagt het college op:
1. Te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om de historisch ogende functionele
straatverlichtingsarmaturen in de kernen van de kerkdorpen te behouden dan wel terug te
plaatsen teneinde de historische waarde van deze dorpskernen te borgen;
2. Daarbij in de dorpen waarin de monumentale dorpskerk nog niet wordt belicht ook de vraag
mee te nemen of het mogelijk en wenselijk is dit te realiseren;
3. De raad over de uitkomsten te rapporteren in de Kadernota 2021 dan wel voorafgaand aan de
Kadernotabehandeling.
Namens,
CDA, Sebastiaan Hamans
Roosendaalse Lijst, Peter Raijmaekers
VVD, Jeroen van den Beemt

