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Etten-Leur, 18 november 2019

Beste meneer, mevrouw,
Eind 2018 hebben we in een deel van het buitengebied de straatverlichting vernieuwd. We hebben
nieuwe, witte ledverlichting aangebracht. In sommige straten zijn ook bewegingssensoren
opgehangen. We onderzoeken nu hoe we de nieuwe straatverlichting op de beste manier kunnen
afstellen. We kijken daarbij naar de lichtsterkte, energiebesparing en CO2-vermindering, maar ook
naar de veiligheid in de directe omgeving en in het verkeer.
Dit is allemaal onderdeel van het Smart Light Concepts (SLIC) proefproject. Etten-Leur doet daaraan
mee, samen met steden, regio’s en kennisinstellingen in België, Frankrijk, Groot-Brittannië en
Nederland. Het proefproject duurt tot halverwege het jaar 2021.
Wat zijn uw ervaringen?
In de laatste bijeenkomst in februari van dit jaar hebben we de tweede SLIC-informatieavond
gehouden. We hebben toen uw mening gepeild over de nieuwe verlichting. We hebben ook over
verbetervoorstellen gesproken. Inmiddels zijn de aanpassingen uitgevoerd. Het avond lichtniveau is
teruggebracht naar een niveau dat voor alle straten gelijk is. In de late avond en nacht wordt het licht
gedimd volgens het afgesproken protocol. We zijn benieuwd wat u als bewoner, ondernemer of
betrokkene van deze aanpassingen vindt. We horen graag of u zich prettig en veilig voelt met de
nieuwe straatverlichting en of u misschien verbetervoorstellen heeft.
Op woensdag 11 december a.s. praten we u graag bij over het proefproject. We hopen dat u dan
over uw ervaring met de nieuwe straatverlichting wilt vertellen. We nodigen u daarom van harte uit
voor de derde SLIC-informatieavond:
Het Turfschip
Woensdag 11 december 2019
van 19:30 tot 21:00 uur
Schipperstraat 2, 4871 KK Etten-Leur
Doet u mee aan de enquête?
U kunt uw ervaringen nu al met ons delen via de bijgevoegde enquête. Over de meest opvallende
uitkomsten gaan we dan graag met u het gesprek aan tijdens de informatieavond.
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Dit is de derde SLIC-enquête, na die van september-oktober 2018 en februari 2019. Via deze nieuwe
enquête kunt u ons laten weten wat u van de veranderingen in de straatverlichting vindt. Met de
bijgevoegde antwoordenvelop kunt u de ingevulde enquête naar ons terugsturen. Een postzegel is
niet nodig. Graag vóór 30 november 2019.
Enquête via de SLIC-website
U kunt de enquête ook digitaal invullen. Dat kan via de website www.SLIC-EL.eu. Hier kunt u na de
informatieavond alle resultaten en uitkomsten vinden. U vindt er bovendien actuele informatie over
werkzaamheden en achtergronden over SLIC, de projecten in de verschillende partnersteden en de
ambities van de Europese Unie bij het SLIC-proefproject.
Vragen?
Heeft u nog behoefte aan een meer informatie? U kunt uw vraag dan stellen via het speciale emailadres, slic@etten-leur.nl.
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