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Beantwoording van de vragen 
1. Klopt het dat in de gevaarlijke bocht van Barten de verlichting het niet doet op dit moment en het regelmatig
voorkomt dat de verlichting het niet doet?
Deze politieke vragen alsmede de publicatie hiervan op twitter dd 19 februari zijn bij de gemeente bekend. .
Omdat het geen gemeentelijk eigendom betreft is niet gecontroleerd of de melding correct is en wordt de melding ook niet
geregistreerd.
Of het terugkerend (regelmatig) is kunnen wij dan ook geen uitspraak over doen.

2. Is de verlichting in de bocht van Barten een verantwoordelijkheid van gemeente Woerden?
De verlichting is eigendom van de Provincie Utrecht en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de Provincie.
Op de website van de gemeente Woerden, waar de Meldingen Openbare Ruimte kunnen worden gedaan, wordt dit ook
als pop-up aangegeven wanneer op deze provinciale weg wordt geklikt.

3. Zo niet, kan dan bij de provincie aangedrongen worden op een snelle, adequate en structurele oplossing?
Meldingen over kapotte verlichting kunnen rechtstreeks gedaan worden bij de provincie
https://storing.moononline.nl/provincieutrecht.
De gemeente heeft geen melding gemaakt bij de provincie en de gemeente heeft geen invloed op wanneer de provincie
dit oppakt.

4. Is er ook aan te geven hoeveel het gaat duren voordat de verlichting het weer doet?
Bij de gemeente is niet bekend wanneer de Provincie Utrecht de verlichting herstelt.
Wanneer een inwoner melding doet bij de provincie, dan ontvangt deze persoon u een meldingsnummer
(referentienummer) en wordt deze persoon op basis van de contactgegevens op de hoogte gehouden over de
afhandeling.

5. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze situatie zich niet weer voordoet?
Het college kan niet voorkomen dat verlichting uitvalt, zowel niet waar het verlichting van derden betreft als waar het haar
eigen verlichting betreft.

https://storing.moononline.nl/provincieutrecht
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Inwonersbelangen is door inwoners er op gewezen dat in de gevaarlijk bocht van Barten 
de verlichting het niet doet en dat dit geen incident is. De bocht van Barten is het gedeelte 
vanaf de rotonde bij de Limesbrug tot aan de rotonde bij de Ir. Enschedeweg. We zijn zelf 
gaan kijken en de verlichting bleek het inderdaad niet te doen.  
 
Dit stuk weg staat bekend als hotspot vanwege de vele ongelukken die er in de bochten 
de afgelopen jaren hebben plaats gevonden. Het is bekend dat de verantwoordelijke weg-
beheerder de provincie is. Onbekend is of de verlichting een verantwoordelijkheid is van 
gemeente Woerden of ook van de provincie. Mocht het een verantwoordelijkheid zijn van 
de provincie neemt dit de verantwoordelijkheid van de gemeente niet weg om te zorgen 
voor de veiligheid van onze inwoners. 
 
Daarom heeft Inwonersbelangen de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat in de gevaarlijke bocht van Barten de verlichting het niet doet op dit 
moment en het regelmatig voorkomt dat de verlichting het niet doet?  

2. Is de verlichting in de bocht van Barten een verantwoordelijkheid van gemeente 
Woerden? 

3. Zo niet, kan dan bij de provincie aangedrongen worden op een snelle, adequate en 
structurele oplossing? 

4. Is er ook aan te geven hoeveel het gaat duren voordat de verlichting het weer doet?  
5. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze situatie zich niet weer voordoet?  

_EindeGesteldeVragen_ 

 
Inwonersbelangen, 
 
Hendrie van Assem Fractievoorzitter 
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