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Geachte heer, mevrouw. 

Tijdens de vragensessie van 4 december jl. is door uw raad aandacht gevraagd voor de mail 
van de heer J. Baars. Die handelde over het 24 uur per dag branden van de verlichting aan 
de Driemerenweg en de Noordelijke Randweg, alsmede de behandeling, die deze melder 
ten deel is gevallen. 
Het college heeft toegezegd voor schriftelijke beantwoording zorg te dragen. 

Uit ons onderzoek is gebleken dat de verlichting aan de Noordelijke Randweg, die in 
gemeentelijk beheer is, niet 24 uur heeft gebrand. Hierop is contact opgenomen met de heer 
Baars. Hieruit kwam naar voren dat het de N 205 betrof. 

Vervolgens is contact opgenomen met de provincie. Hieruit is gebleken dat de verlichting 
niet reageerde op het betreffende signaal om aan te schakelen. Om veiligheidsredenen is 
aldaar besloten dan maar de verlichting 24 uur te laten branden. Uiteraard heeft de provincie 
deze kwestie wel gemeld bij Liander en inmiddels is het probleem ook verholpen. 

Wat betreft de behandeling van de melder zijn wij van mening dat wij eigenstandig een 
dergelijke melding moeten aanmaken en doorzetten. Dit is inmiddels met het contactcenter 
van de gemeente gecommuniceerd. Dit is ook met de heer Baars, tot zijn tevredenheid, 
gecommuniceerd. 
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In de verwachting hiermee de vragen te hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen. 

Wethouder Openbare ruimte, Sociale zaken en Welzijn 


