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Onderwerp: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de plaatsing van een
bewegwijzeringssysteem

Aan de gemeenteraad
In 1989 zijn in samenwerking met de ANWB binnen de kom van Schiermonnikoog zeven voetgangerswegwijzers
geplaatst in de u bekende vorm van groene paddestoelen.
U Naar de mening van ons college voldoet dit systeem niet. De paddestoelen vallen onvoldoende op.
Wij zijn van mening, dat in een dorp als Schiermonnikoog, waar veel gasten niet bekend zijn met de plaatselijke
omstandigheden, een adequaat stelsel van verwijzingsborden aanwezig moet zijn. Ons oog is daarbij gevallen op
een systeem van de ANWB, zoals dat in meer, veelal toeristische, centra geplaatst is, bestaande uit metalen
masten met zijarmen, uitgevoerd in goudkleurige letters en symbolen op een zwarte ondergrond. Standaard is
boven op de mast een goudkleurig poppetje geplaatst. Het geheel is redelijk vandaalbestendig.
Wij hebben over de plaatsing van deze masten en met name over de vormgeving ervan het advies ingewonnen
van de reclameadviescommissie. De commissie is verdeeld over de vormgeving van de verwijzingsborden, die
het gemeentebestuur wil plaatsen. Als bezwaar wordt genoemd, dat deze te groot zijn. Anderzijds wordt de
noodzaak erkend van een stelsel van verwijzingen voor de gasten van het eiland. De borden moeten in zekere
mate opvallen om hun functie goed te kunnen vervullen. Men heeft geen alternatief voor dit stelsel. Dit afwegende
adviseert de commissie positief, met dien verstande, dat men graag zou zien, dat het beeldje boven op de palen
niet geplaatst wordt.
@
Het is de bedoeling om de masten te plaatsen op de plaatsen, waar nu de groene paddestoelen staan. Het plan
voorziet in twee extra masten, te weten op de splitsing Oosterreeweg-Burg. v.d. Bergstraat en op de hoek
Langestreek- Torenstreek.
Bij de ter inzage liggende stukken is een overzicht gevoegd van de masten met de verwijzingen.
V De kosten van de plaatsing bedragen ca 10.400,- inclusief BTW. Wij stellen u voor om dit bedrag ten laste te
laten komen van de Algemene Reserve, zoals al vermeld was in voorjaarsnota 2001.

Het college van van de gemeen

