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Beantwoording van de vragen 
1. Is het achterstallig onderhoud aan de lampen op het Kerkplein ontstaan doordat de noodzaak ervan niet 
bekend was, doordat er geen middelen voor beschikbaar waren of door een andere oorzaak?  
Bij de grondspots op het Kerkplein is geen sprake geweest van achterstallig onderhoud. De spots zijn bezweken door 
intredend vocht. Intredend vocht is altijd een risico bij objecten in de grond en de kans hierop wordt vergroot is 
voorliggende situatie waar de spots ook worden belast door verkeer, evenementen en de markt. 
 
2. Op welke manier zijn de keuzes voor het onderhoud van de openbare ruimte bij de strategische heroriëntatie 
van invloed geweest bij het ontstaan van de problemen? Hoe beïnvloeden de keuzes de afweging omtrent 
vervanging van de lampen op het Kerkplein en andere verlichting in de binnenstad?  
Dat de spots zijn bezweken staat los van keuzes uit de Strategische Heroriëntatie 2020 (SH). In voorliggend geval bleek 
tijdens het laatste storingsonderzoek dat de spots niet met onderhoud hersteld konden worden. Ter plekke is besloten de 
kapotte spots te verwijderen en de verharding te herstellen voor de markt open zou gaan, zodat veilig gebruik van de 
openbare ruimte mogelijk is. Op basis van de bevindingen van afgelopen periode worden de resterende - nog wel 
functionerende - grondpots op het Kerkplein onderzocht en zijn we hierover in contact met de leverancier. 
 
3. Hoe rijmt het college het ontstaan van achterstanden met het beleid om ‘langer te doen met de spullen die we 
hebben’, juist om vervangen (met hogere kosten) te voorkomen?  
Door de SH is zowel de begroting voor onderhoud (exploitatie) als vervanging (investering) voor de openbare ruimte ca. 
de helft van wat structureel benodigd is voor een gezond areaal. 
Door het investeringstekort kunnen de achterstanden niet worden opgelost, investeringsachterstanden kunnen niet 
worden voorkomen of opgelost met onderhoud/reparatie. 
Er is geen vervangingsbudget om de actuele achterstanden weg te werken, welke in het geval van verlichting zijn 
geraamd op ca. € 4 miljoen (D/21/031115 Beheer Openbare Ruimte 2021 zomerupdate).  
 
Door onderhoud goed uit te voeren wordt geprobeerd de objecten hun verwachte technische levensduur te laten behalen 
of soms zelfs iets langer. Echter ook het onderhoudsbudget van de openbare ruimte bedraagt de helft van wat jaarlijks 
benodigd is. Met onderhoud houden we de lampen zo lang mogelijk brandend maar als dat niet meer lukt is een 
vervangingsinvestering noodzakelijk.  
 
4. Hoe beslist het college over het wel/niet vervangen van de recent kapot gegane verlichting in de binnenstad? 
Hoe verhoudt dit zich tot besluiten over het vervangen van defecte straatverlichting?  
Er is geen ongelabeld investeringsbudget over binnen IBOR om vervanging van sierverlichting op het Kerkplein te 



realiseren binnen het mandaat van het college. Ter indicatie het gaat om vervanging van spots én elektrakabels die 
beiden door intredend vocht zijn aangetast, dit vergt een investering van tienduizenden euro's. Omdat de Binnenstadvisie 
in ontwikkeling is, waar ook sierverlichting onderdeel van uitmaakt, adviseert het college om nu niet ad-hoc te investeren 
in een installatie die mogelijk over enkele jaren niet lijkt te passen in de nieuwe visie, maar te wachten op de afronding 
van de visie.  
 
Openbare verlichting is geen wettelijke taak van de gemeente, in dat licht heeft u als Raad in Taskforce 2018 dan ook 
uitgesproken dat het verlichtingsareaal drastisch verkleind moet worden (1/3 reductie) om de gemeentebegroting 
toekomstbestendig te kunnen maken. In de SH zijn de investeringsbudgetten verder verlaagd en is besloten over te gaan 
tot financieel gestuurd beheer.  
 
5. Klopt het dat inwoners niet altijd inhoudelijk op de hoogte worden gehouden van de voortgang van hun 
melding via bijv. de BuitenBeter-app? Waarom niet?  
Als BuitenBeter een melding doorgeeft aan de gemeente wordt deze door TIP overgeboekt in het systeem Meldingen 
Openbare Ruimte (MOR). Als er gegevens van de inwoner bij staan worden deze overgenomen. In het kader van de AVG 
laat de MOR enkel een telefoonnummer of e-mailadres toe, is dit niet opgegeven bij de melding dan kan er geen 
terugkoppeling plaatsvinden.   
 
Vanaf 7 december 2018 tot en met 19 november 2021 zijn er 694 meldingen van BuitenBeter bij TIP binnen gekomen en 
overgezet in de MOR. 16 meldingen waren anoniem en 678 waren voorzien van een mailadres of telefoonnummer. Van 
de 678 meldingen met contactgegevens kan aangenomen worden dat ze allemaal beantwoord zijn - mits de 
contactgegevens kloppen. In het geval van een e-mailadres krijgt de melder minimaal een bevestiging dat de melding is 
aangemaakt en een bevestiging als de melding is afgehandeld. In het geval van een telefoonnummer is het uiteraard wel 
mogelijk dat er bij de belpoging niet werd opgenomen en voicemail soms niet aanwezig is. Wat goed is om erbij te melden 
is dat er in dezelfde periode 36.586 MOR meldingen zijn gemaakt, Buitenbeter vormt daarmee ca. 2% van de 
binnengekomen meldingen. 
Het college adviseert haar bewoners om meldingen via de MOR (www.woerden.nl) door te geven.  
 
6. Wanneer wordt het raadsvoorstel voor het Lichtplan / openbare verlichting aan de raad aangeboden?  
Op 9 december 2021 heeft het gesprek met uw Raad plaatsgevonden over het in ontwikkeling zijnde beleid voor 
openbare verlichting. 
 
Vanuit de BIZ Stadshart Woerden wordt ook zorggedragen voor een deel van sfeerverlichting in de binnenstad, 
met name in de decemberperiode. 
7. Zijn de lampen in het Kerkplein, de spots gericht op de Petruskerk en de projectielampen in de Kerkstraat 
eigendom van de gemeente? Voor zover dit niet het geval is, hoe overlegt het college met het Stadshart over het 
al dan niet vervangen van kapotte sfeerverlichting?  
Ja, ondergenoemde verlichting is eigendom van de gemeente; 
- de straatverlichting 
- de grondspots op het Kerkplein 
- de aanstraalverlichting die vanaf de openbare ruimte en hangend aan omliggende gebouwen de Petruskerk aanlicht 
- de projectielampen in Rijnstraat en bij de kruising Kerkstraat/Havenstraat 
Grotendeels is deze sierverlichting gerealiseerd tijdens de centrumontwikkeling Hoochwoert 
Het college houdt via de Binnenstadmanager nauw contact met het Stadshart en informeert haar ook over voorliggende 
situaties. 
 
De situatie van de spots op het Kerkplein is van recente aard en daarom heeft het college nog niet de kans gehad uw 
Raad pro-actief te informeren. Aanvullend wil het college meegeven dat afgelopen periode ook enkele spots 
(aanstraalverlichting) zijn uitgevallen die de Petruskerk en Bonaventurakerk aanlichten. Het is wenselijk eerst een nieuw 
lichtplan te maken en niet ad-hoc alleen de uitgevallen verlichting te vernieuwen (waar eveneens geen investeringsruimte 
voor is).  
Het college zal in de Voorjaarsnota 2022 een voorstel doen voor financiële dekking voor de inzet van een projectleider 
Verlichtingsplan Binnenstad, om op basis van de wensen en ambities keuzemogelijkheden aan uw Raad te kunnen 
voorleggen.  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/043927 



 
 
Schriftelijke vragen ex art. 42 RvO 
Blijft het licht uit in de binnenstad? 
In het Algemeen Dagblad van 1 december verscheen het artikel ‘Kees klaagt tientallen keren 
bij Woerden over kapotte verlichting, maar er gebeurt niets (tot nu!)’. Hierin wordt beschreven 
dat de zes spots die de bomen op het Kerkplein verlichtten, zijn weggehaald nadat ze door 
waterschade kapot waren gegaan. 

De Woerdense VVD heeft recent vaker gehoord dat kapotte (sfeer)verlichting in de 
binnenstad geruisloos is verdwenen en niet is teruggeplaatst. Een goed voorbeeld hiervan 
zijn, naast de spot op de Petruskerk die in het artikel wordt genoemd, de projecties van onder 
meer de plattegrond van Woerden op de hoek Kerkstraat-Rijnstraat. 

De VVD vindt dat de gemeente onderhoud aan verlichting goed en op tijd moet uitvoeren. Het 
is jammer dat verlichting die voor extra sfeer in de binnenstad zorgt – zeker in deze donkere 
maanden – verdwijnt vanwege slecht onderhoud. Zeker als de lampen later teruggeplaatst 
moeten worden, is deze aanpak penny wise, pound foolish. De kosten voor het terugplaatsen 
van nieuwe verlichting zijn immers hoger dan het goed onderhouden van bestaande 
verlichting. Ten slotte wacht de raad al zeer lang op het raadsvoorstel voor het Lichtplan, 
waarvoor nu opnieuw de planning niet is gehaald en het vervolg onduidelijk is. 

Daarom heeft de Woerdense VVD de volgende vragen aan het college. 

1. Is het achterstallig onderhoud aan de lampen op het Kerkplein ontstaan doordat de 
noodzaak ervan niet bekend was, doordat er geen middelen voor beschikbaar waren 
of door een andere oorzaak? 

2. Op welke manier zijn de keuzes voor het onderhoud van de openbare ruimte bij de 
strategische heroriëntatie van invloed geweest bij het ontstaan van de problemen? 
Hoe beïnvloeden de keuzes de afweging omtrent vervanging van de lampen op het 
Kerkplein en andere verlichting in de binnenstad? 

3. Hoe rijmt het college het ontstaan van achterstanden met het beleid om ‘langer te 
doen met de spullen die we hebben’, juist om vervangen (met hogere kosten) te 
voorkomen? 

4. Hoe beslist het college over het wel/niet vervangen van de recent kapot gegane 
verlichting in de binnenstad? Hoe verhoudt dit zich tot besluiten over het vervangen 
van defecte straatverlichting? 

5. Klopt het dat inwoners niet altijd inhoudelijk op de hoogte worden gehouden van de 
voortgang van hun melding via bijv. de BuitenBeter-app? Waarom niet? 

6. Wanneer wordt het raadsvoorstel voor het Lichtplan / openbare verlichting aan de 
raad aangeboden? 

Vanuit de BIZ Stadshart Woerden wordt ook zorggedragen voor een deel van sfeerverlichting 
in de binnenstad, met name in de decemberperiode. 

7. Zijn de lampen in het Kerkplein, de spots gericht op de Petruskerk en de 
projectielampen in de Kerkstraat eigendom van de gemeente? Voor zover dit niet het 
geval is, hoe overlegt het college met het Stadshart over het al dan niet vervangen van 
kapotte sfeerverlichting? 

Namens De Woerdense VVD,  
Florian van Hout & Florian Bos 

https://www.ad.nl/woerden/kees-klaagt-tientallen-keren-bij-woerden-over-kapotte-verlichting-maar-er-gebeurt-niets-tot-nu%7Ea668b19f/
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