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Geachte heer, mevrouw, 

De heer Van Groenigen heeft mij namens de HAP-fractie meermalen benaderd met het 
verzoek om aandacht te besteden aan de openbare verlichting in Lisserbroek. 
Hierover kan ik uw raad het volgende melden. 

Het Openbare verlichtingsnetwerk (OVL) in de gemeente bestaat voor een deel uit een 
zogenoemd combinet. Deze netwerken zijn eigendom van Liander, waardoor het voor de 
gemeente omslachtig is om snel en adequaat te handelen bij storingen. De combinetwerken 
zijn ook relatief storingsgevoelig. Om deze reden werkt de gemeente al een aantal jaren 
aan een structurele oplossing om op plaatsen waar nog gebruik wordt gemaakt van 
combinetwerken, eigen netwerken voor de openbare verlichting aan te leggen. De middelen 
hiervoor worden binnen de VOR (Vernieuwing Openbare Ruimte) gebudgetteerd. 

Voor wat betreft de openbare verlichting in Lisserbroek is onlangs opdracht verleend om met 
de planvorming te starten voor een nieuw OVL-netwerk in het gedeelte van Lisserbroek dat 
nog niet beschikt over een eigen netwerk, met uitzondering van de nieuwbouwwijken. De 
verwachting is thans dat na het zomerreces van dit jaar kan worden gestart met de 
uitvoering van dit werk. 

Tevens kan ik u melden dat voor de zomerperiode zal worden gestart met de uitvoering van 
de aanpassing van het OVL-netwerk in een gedeelte van Zwanenburg (deel ten westen van 
de Dennenlaan). Ook hier ligt een combinetwerk waar zich regelmatig storingen voordoen. 
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erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

uder openbare ruimte, sociale zaken en welzijn 


