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Fractie: PvvP 

Naam: Teun Nijdam 

Onderwerp: Feestverlichting 

Beantwoording:  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

  

“Zowel in de Lange Nering als de Korte Achterzijde hangt kerstverlichting. De Lange 

Nering is losgekoppeld van het openbare net. In de Korte achterzijde is deze afhankelijk 

van het tijdstip waarop de openbare verlichting aangaat. 

De winkeliers in de Korte Achterzijde willen graag zien dat hun verlichting gelijk 

geschakeld word met die van de winkeliers in de Lange Nering, zodat voorkomen wordt 

dat er op het eind van de dag een donker en onaantrekkelijk winkelgebied ontstaat. 

Weth bent u bereid om deze ongelijke situatie in deze toch al donkere dagen 

voor de winkeliers in de Korte Achterzijde op te gaan lossen? 

  

Even ter info. 

De verlichtings problemen op de Korte Achterzijde zijn in eerder stadium al aangekaart 

binnen het Ambtelijk apparaat,volgens mij is Suellman ook op de hoogte. Er zijn 

scenario,s denkbaar om het op te lossen.en de oplossing die ik voor ogen heb is simpel. 

Kontakt persoon Rocco vd Kar weet er meer van. Het begint kort dag te worden om deze 

winkeliers in hun verzoek tegemoet te komen,want ze zijn overvallen door de 

bezuinigingsdrift van ik meen toen nog raadslid,om de openbare verlichting later in te 

schakelen. 

Toen men tot deze aanschaf is overgegaan,zijn de mogelijkheden van aansturen van 

deze verlichting,naast de aansluiting op het openbare net, niet ter bedde gebracht.” 

  

Antwoord:  

 

Naar aanleiding van bovenstaande vraag het volgende: 

  

Eind 2012 zijn Hans Beekman en Hans Schipper bij de gemeente geweest met het idee 

om de Lange Nering op te sieren met feestverlichting. Hun verzoek was of er gebruik 

gemaakt mocht worden van de verdeelkasten die gemeente Noordoostpolder heeft staan 

voor verlichting en martkasten in de Lange Nering. De bedoeling was om feestverlichting 

aan spankabels boven de winkelstraat te hangen. De aanschaf en montage van deze 

(LED)feestverlichting  inclusief het aanleggen van een separate elektrische installatie 

zouden zij voor hun rekening nemen. Voor de exploitatie zouden zij deze kosten dan 

weer verdelen over de winkeliers in de Lange Nering. 

  

De gemeente heeft meegewerkt aan dit initiatief, waarbij de gemeente dus alleen de 

energiekosten faciliteert. De feestverlichting werd een succes met veel positieve reacties. 

Eind 2013 zijn bovengenoemde heren gekomen met het idee om de feestverlichting 

verder uit te breiden naar Lange Nering Oost, Korte Achterzijde en Beursstraat. Omdat 

op deze geen  mogelijkheid was om verlichting te schakelen vanuit de eerder gebruikte 

verdeelkasten, is gekozen om feestverlichting aan lichtmasten te bevestigen, waarbij de 

feestverlichting gelijktijdig zou worden ingeschakeld met de openbare verlichting. De 

gemeente heeft toestemming gegeven om dit te doen onder dezelfde afspraken: kosten 

voor de winkeliers en energiekosten voor gemeente. 



Kortom: 

 Gemeente Noordoostpolder heeft geen feestverlichting of voorzieningen voor 

feestverlichting bekostigd, dit betreft een initiatief vanuit de winkeliers 

(vereniging) zelf. Gemeente faciliteert slechts de energiekosten. 

 Alleen de feestverlichting aan spankabels boven de Lange Nering (van Beursstraat 

tot Kettingstraat) kunnen afzonderlijk/eerder worden ingeschakeld. Overige 

verlichting niet en dit is direct kenbaar gemaakt bij de initiatiefnemers.  

 Als de ondernemers van de Korte Achterzijde nu problemen hebben met deze 

situatie, zullen zij zich tot de initiatiefnemers moeten richten. 
 

 

Reactie PvvP: 

 

De Gemeente zou kunnen overwegen om de openbare verlichting in dit deel van het 

Centrum in de donkere maanden tussen 1 november en 1 februari een uur eerder aan te 

schakelen. 

Dat dit in Zwolle geregeld dient te worden en volgens mij mogelijk is,daarvan hoop ik dat 

u dit op korte termijn gaat regelen en dan is het probleem voor de winkeliers in de Korte 

Achterzijde opgelost.  

 

Antwoord: 

Algemeen: 

Het kan wel, maar niet via de schakeling van de openbare verlichting. Met die 

ontwikkeling (aan –en afschakeling per gebied) is Enexis mee bezig. Dat heeft 

nogal veel consequenties. 
Er kan altijd iets separaat worden geregeld via eigen aansluiting in de winkel met 

een tijdklok of via kabel en kasten e.d. Het initiatief zou vanuit de ondernemers 

moeten komen om zaken te veranderen en financieel mogelijk te maken. De 

gemeente is altijd bereid om mee te denken; dat hebben we tot op heden ook 

altijd gedaan. 

  

Is dat technisch eigenlijk wel mogelijk? 

 Het afzonderlijk schakelen van openbare verlichting is (nog) niet mogelijk. 

Er wordt op dit moment vanuit Zwolle nog met 1 (TF)signaal geschakeld naar de 

middenspaningsruimten in het gebied. 

Er wordt gewerkt aan een mogelijkheid om per middenspanningsruimte te 

schakelen, waarbij de gemeente zelf kan bepalen op welk moment. 

Hier worden inmiddels Pilots mee gedraaid, en verwachting is dat dit binnen 5 jaar 

gerealiseerd is. 

 

  
Kan alleen de feestverlichting op andere momenten branden? 

 Het is dus niet mogelijk om feestverlichting en/of openbare verlichting, 

aangesloten op Enexis net, op aangepaste momenten te laten branden. 

 Alleen de feestverlichting aan spankabels boven de Lange Nering 

brandt momenteel extra. 

 

Er zijn wel andere mogelijkheden, maar het lijkt mij dat dit door de winkeliers zelf 

bekostigd zou moeten worden. (Zie eerdere uitleg over situatie) 

 Wat wel mogelijk is, is het bevestigen van feestverlichting aan de gevels van de 

winkels.  

Deze kan dan aangesloten worden op de installatie vanuit de winkels zelf en met 

een tijdklok worden geschakeld. (meest voordelige optie) 

 Daarnaast zou het aanleggen van een kabel, aangesloten op de schakelkast Lange 

Nering, langs de gevels van winkels een optie zijn. (meest kostbare optie)   


