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Geachte heer, mevrouw,
Op 11 december 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de
straatverlichting in Lisserbroek. Onderstaand treft u de beantwoording van de vragen aan.
Context
De aanleiding tot de vragen is een terugkerend probleem met de straatverlichting in de
volgende straten:
• de Lisserweg vanaf de komgrens tot aan de kruising met de Hillegommerdijk;
• het Hornbladplantsoen;
• een gedeelte van de Kalmoesstraat;
• een gedeelte van de Zeggegrasstraat;
• een gedeelte van de Krabbescheerstraat;
• een gedeelte van de Wolgrasstraat
Het gaat om het gebied waar de straatverlichting in het recente verleden vaker is uitgevallen.
Dit komt niet ten goede aan de veiligheid in Lisserbroek en de veiligheidsbeleving van
inwoners. Hiervoor zou een structurele oplossing moeten komen.

Vraag 1:
Is het college het met de fractie van HAP eens dat de straatverlichting in het genoemde
gebied in Lisserbroek te vaak uitvalt en dat dit ten koste gaat van de veiligheid en de
veiligheidsbeleving van inwoners?
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Antwoord: ja, wij beseffen dat deze uitval ten koste gaat van de veiligheidsbeleving van de
inwoners. Daarom hebben wij ook regelmatig contact hierover met de eigenaar van het
kabelnet in Lisserbroek: Liander. De laatstgemelde storing is ontstaan op 11 december 2012
en op die datum aan Liander gemeld. De oorzaak van de storing was niet direct te bepalen.
Wij hebben meerdere malen bij Liander aangedrongen op een spoedig herstel van de
verlichting. Uiteindelijk heeft Liander de storing op 20 december 2012 definitief verholpen.

Vraag 2:
Is het college bereid zich maximaal en met spoed in te spannen om de steeds terugkerende
problemen met de straatverlichting in het genoemde gebied adequaat op te lossen?

Antwoord: ja. Wij hebben de vervanging van het kabelnet in Lisserbroek in de planning van
de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) naar voren gehaald. Dit nieuwe kabelnet komt (na
vervanging) in eigendom en beheer van de gemeente. De werkzaamheden starten in
februari 2013 en duren naar verwachting een half jaar.

Vraag 3:
Is het college bereid om de raad op de hoogte te houden van de voortgang?

Antwoord: ja, wij houden uw raad op de hoogte van de voortgang in de reguliere producten
van de Planning- en Control Cyclus.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de b ~. emeester,

C:H.J. Brugman
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