
RAADSINFORMÄTIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 
18R.00374 

ą e m e e n l e 
W O E R D E N 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum 12 juni 2018 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester 18R.00374 
Portefeuille(s) : openbare ruimte 

Contactpersoon B. Bregman 

Tel.nr. 8653 

E-mailadres bregman.b@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Hendrie van Assem van de fractie van Inwonersbelangen over openbare 
verlichting en duurzaamheid 

Beantwoording van de vragen: 

1. Wanneer kunnen de inwoners gerustgesteld worden dat hun gemelde klachten 
serieus afgehandeld worden? 
Wanneer een melding bij de gemeente Woerden binnenkomt wordt binnen 48 uur contact 
opgenomen met de melder via telefoon of email, afhankelijk van de aangegeven voorkeur door 
de melder. Bij dit contact wordt de melding afgehandeld of de status van de melding worden 
doorgegeven. Een status wordt doorgegeven wanneer eventuele aanvullende werkzaamheden 
noodzakelijk zijn. Wanneer de werkzaamheden gereed worden gemeld door de 
onderhoudsaannemer wordt de melder daarna op de hoogte gesteld dat de klacht is verholpen. 
Op deze manier nemen wij de melder mee in het proces, zodat er geen onduidelijkheid kan 
ontstaan in de voortgang. 

2. Op welk termijn kan nu echt waar gemaakt worden dat de klachten binnen 5 
werkdagen opgelost worden? 
Bij storingen waarbij geconstateerd is dat de lamp defect is wordt gestreefd naar een herstel 
binnen 5 werkdagen. Mocht dit door omstandigheden niet haalbaar zijn door bijvoorbeeld een 
kabelstoring of schade dan zal de hersteltijd langer duren dan 5 werkdagen. De melder wordt 
hiervan op de hoogte gebracht, zoals bij in de beantwoording van vraag 1 is beschreven. 

3. Wanneer kan de raad de keuzenota openbare verlichting verwachten? 
De keuzenotitie Openbare Verlichting is op 19 december 2017, na goedkeuring van het college op 
30 november 2017, aangeboden aan de agendacommissie van de gemeenteraad. De 
agendacommissie heeft daarop besloten het stuk niet te agenderen voor bespreking of 
behandeling. 

4. Is aan te geven wat de transitie van verkoop in 2014 en de terugkoop in 2018 onze 
gemeente gekost heeft? 
Bij de overname in 2014 zijn in vertrouwelijkheid de bedragen met de gemeenteraad gedeeld. In 
deze Raadsinformatiebrief kunnen we hier niet over uitweiden. 

Met het geld dat door de gemeenteraad in de tussenliggende periode is beschikbaar gesteld 
hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd of gaan we dit jaar nog uitvoeren: 
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1. Alle lichtmasten worden voorzien van nieuwe sticker met een nieuw nummer inclusief 
een Qr-code; 

2. Een start is gemaakt met het vervangen van 6000 lampen om de hoeveelheid 
storingen te verkleinen; 

3. Een start is gemaakt met het vervangen van niet duurzame lampen door 
energiezuinige Led verlichting, dit jaar worden al 232 lampen vervangen; 

4. Bij reconstructie wordt, waar mogelijk, een eigennet aangebracht. Dit om 
kabelstoringen sneller te kunnen oplossen; 

5. Een overeenkomst met de Samenwerkingsunie is aangegaan om alle lichtmasten 
schoon te maken. Na een proefperiode van een jaar zal dit worden geëvalueerd en 
mogelijk worden vervolgd. 

6. We zijn gecertificeerd om zelf de aannemer aan te sturen, dit als een van de eerste 
gemeentes in Nederland. 

7. Bij vervangen wordt kritisch gekeken naar het aantal terug te plaatsen masten in het 
kader van donkerte beleid. 

8. Voor een effectievere inzet van budget en tijd is een Woerdense standaard 
ontwikkeld, passend bij de functie van het gebied. 

5. Wanneer kunnen wij vernemen dat juist de kleine moRelijkheden om enerfiie te 
besparen gerealiseerd worden? 
Op dit moment worden al op diverse locaties niet duurzame lampen vervangen door Led lampen. 
Dit om energie te besparen. Wanneer gehele lichtmasten worden vervangen worden ook 
energiebesparende maatregelen toegepast, zoals de energiezuinige Led verlichting. Ook zijn deze 
masten allemaal voorzien van een Dimregime. Dit houdt in dat de verlichting op vaste tijden, 
wanneer dit vanuit sociale veiligheid mogelijk is, gedimd wordt naar een lager verlichtingsniveau. 
Op de volgende locaties hebben wij al op grote schaal masten en lampen vervangen: 

» Voorhuis (Kamerik) 
» Essenpad (Woerden) 
» Vogelbuurt (Woerden) 
» Molenbuurt (Harmeien) 
» Houtuinlaan (Woerden) 
« Mijzijde ( centrum Kamerik) 
» Maranathakerk Kerk (Woerden) 
« ANWB masten met bewegwijzering 
« Grondspots op het Kerkplein (Woerden) 
« Grondspots bij de Bonaventura Kerk (Woerden) 

Zoals bij de beantwoording van vraag 4 aangegeven worden bij al deze vervangingen kritisch 
gekeken naar het aantal masten. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.009237 
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De secretaris, 

V.J 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: 7 May 2018 14:10:45
To: !Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 42 - Stand van zaken openbare verlichting en duurzaamheid
Attachments: art. 42 vragen - stand van zaken openbare verlichting en duurzaamheid (inwonersbelangen).pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake de stand van zaken openbare 

verlichting en duurzaamheid. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 6 juni 

2018.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | adjunctgriffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl
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04-05-2018 

Art. 42 vragen - Stand van zaken openbare verlichting en duurzaamheid 

De fractie van Inwonersbelangen heeft de afgelopen maanden diverse opmerkingen en 

klachten gekregen over de gebreken aan de openbare verlichting. Hierbij is het opgevallen 

dat met name de afhandeling van klachten of niet opgepakt of niet teruggekoppeld is aan de 

melders. Tevens bemerken wij dat het oplossen van gemelde problemen ook te wensen over 

laat.  

Voorbeelden zijn:  

 Meulemansweg 

 De Meije in Zegveld 

 De net vernieuwde dorpsstraat in Harmelen 

 Kerkplein Woerden 

Ook zien we dat er nogal wat openbare gebouwen (kerken) in de nacht verlicht zijn. In het 

kader van de duurzaamheid hebben wij al eens eerder opgemerkt dat de gemeente beter 

eerst maatregelen (het lage fruit) tot uitvoering kan brengen i.p.v. (hoge fruit) vele 

miljoenen uitgeven aan grootschalige prestige projecten. 

Wij hebben de volgende vragen: 

1. Wanneer kunnen de inwoners gerustgesteld worden dat hun gemelde klachten 

serieus afgehandeld worden? 

2. Op welk termijn kan nu echt waar gemaakt worden dat de klachten binnen 5 

werkdagen opgelost worden? 

3. Wanneer kan de raad de keuzenota openbare verlichting verwachten? 

4. Is aan te geven wat de transitie van verkoop in 2014 en de terugkoop in 2018 onze 

gemeente gekost heeft? 

5. Wanneer kunnen wij vernemen dat juist de kleine mogelijkheden om energie te 

besparen gerealiseerd worden? 

Namens de fractie Inwonersbelangen 

Hendrie van Assem  

Bijlage  

 Raadsinformatiebrief nr17R.00806 van 31 Oktober 2017 de stand van zaken.  

 http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/14r-00030-rib-beleid-

openbare-verlichting-merged.pdf  

  

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00806-rib-stand-van-zaken-service-en-onderhoudsniveau-openbare-verlichting.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/14r-00030-rib-beleid-openbare-verlichting-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/14r-00030-rib-beleid-openbare-verlichting-merged.pdf
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Voorbeelden van haperende c.q. kapotte verlichting  

Lantaarnpaal Kriegerstraat 

 
 

Boomverlichting Kerkplein brandt op de dag ook 

 

 
 

De palen op Kerkplein waarvan er twee branden en twee niet 

 

 

 


