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Portefeuil lehouder : wethouder B. Bonnema 

 
Ontwerp besluit 
 

 
: 

 
De raad besluit het bedrag van € 4000,= dat is gereserveerd 
in de begroting 2017  voor het bruggetje over "De Lange 
Vaart' - in het wandelpadtracé langs de Bolswarder Vaart - te 
Iens wordt aangewend voor het vervangen van de aanwezige 
(straat)verlichting in Iens. 

 
Korte inhoud 

 
: 

 
Op verzoek van de inwoners van Iens wordt het bedrag van € 
4000,= ,dat bij vaststelling van de begroting 2017 is 
gereserveerd voor het plaatsen van een voetgangersbruggetje 
over "De Lange Daam" in het wandelpad langs de Bolswarder 
Vaart te Iens , aangewend voor de (straat) verlichting in Iens. 
Met het vervangen van de straatverlichting door een klassiek 
model met zacht geel licht wil het dorp beter aansluiten bij de 
aanwezige stedenbouwkundige elementen en sfeer binnen de 
dorpskern. 

 
 
Aanleiding 
Bij vaststelling van de begroting 2017 is door uw raad een bedrag van € 4000 gereserveerd 
voor het plaatsen van een voetgangersbruggetje over “De Lange Daam” - in het  
wandelpadtracé langs de Bolswarder Vaart”- te Iens. Door het bestuur van dorpsbelang is 
gevraagd, d.d. 29 december 2016, het gereserveerde bedrag te mogen besteden aan het 
vervangen van de aanwezige straatverlichting i.p.v. het bruggetje. Met het geldbedrag komt 
de wens van het dorp dichterbij de straatlantaarns te vervangen door een klassiek model met 
zacht (geel) licht. 
De totale kosten van het vervangen van de straatverlichting bedraagt € 12.700 Het nog 
blijvende tekort van € 8.700,na aftrek van € 4000, wil het dorp bij elkaar sprokkelen door 
het aanboren van aanwezige subsidiebronnen.  
 
Beoogd resultaat 
Het optimaliseren van de beleving van de aanwezige historische sfeer binnen het 
karakteristieke dorp. 
 
Argumenten 
De vervanging van de huidige straatverlichting, door een meer klassiek model met zacht 
(geel) licht, versterkt de stedenbouwkundige elementen die sfeerbepalend zijn voor het  
karakteristieke dorp.  
 
Kanttekeningen 

• Het indertijd beoogde wandelrondje Iens niet wordt gerealiseerd; 
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• afgeweken wordt van het tot op heden gevoerde beleid ter bij vervanging 
straatverlichting; 

• versnelde afschrijving.  
 
Financiële consequenties 
Er vindt geen financiële uitzetting plaats omdat het hier gaat om het anders inzetten van 
gereserveerd geld. 
 
Communicatie 
Op gebruikelijke wijze. 
 
Uitvoering 
In overleg met de het bestuur van de Dorpsbelang Iens zodra de noodzakelijke financiële 
middelen zijn binnengehaald. 
 
Wommels, 11 april 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Littenseradiel, 
 
Dr. J. Liemburg  ,burgemeester 
 
Drs. J. Folkerts  ,secretaris 
 
 
   
Bij lagen : Brief bestuur vereniging van Dorpsbelang Iens, d.d. 12 

december 2016 
Korte planbeschrijving "Iepenbiere ferljochting yn Iens" 

Behandelend ambtenaar : T. Bosma 
0515 334445 



 

 

Besluit 
 
Nummer :  
 
Agendapunt : Omzetten gereserveerd bedrag voor bruggetje te Iens naar 
openbare verl ichting Iens 
 
 
De Raad van de gemeente Littenseradiel; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 april 2017; 
 
 

besluit: 
 
 
het bedrag van € 4000,= dat is gereserveerd in de begroting 2017  voor het bruggetje over 
"De Lange Vaart' - in het wandelpadtracé langs de Bolswarder Vaart - te Iens wordt 
aangewend voor het vervangen van de aanwezige (straat)verlichting in Iens. 
 
 
Wommels, 11 april 2017 
 
 

De raad voornoemd, 

 

 , voorzitter 

 

 , griffier 


