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Barendrecht 2 november 2021 
 
Betreft: Schriftelijke vragen inzake openbare verlichting 
 
Geacht college, 
 
Het najaar is inmiddels in volle gang en de klok is afgelopen weekend ook een uur verzet waardoor de 
wintertijd is ingegaan. In de avond vroeger donker waarbij verlichting in de openbare ruimte noodzakelijk 
is. Echt voor Barendrecht merkt dat op meerdere plekken de verlichting niet brandt en wij ontvangen 
daarvan ook verschillende meldingen van inwoners. 
De locaties waar in de afgelopen periode geconstateerd is dat de verlichting niet brandde zijn onder andere 
de Ziedewijdsedijk, het Binnenhof, Tjalk, Kempenaar, Buitenlandse Baan en Henri Dunantlaan.  
 
Dit lijkt op structurele problemen in de openbare verlichting in Barendrecht en lijdt tot onveilige situaties in 
de openbare ruimte voor inwoners. Om die reden heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de volgende 
schriftelijke vragen: 
 

1. Is het college van B&W bekend met de vele gebreken aan de openbare verlichting in heel 
Barendrecht? 

 
Inwoners krijgen nadat zij een melding hebben gedaan het antwoord van de gemeente dat Stedin de 
melding zal gaan verhelpen. De gemeente handelt daarmee de melding af, terwijl de verlichting nog 
weken defect blijft.  
 
2. Hoe kan het nu zo zijn dat de melding door de gemeente wordt afgedaan, terwijl de storing niet is 

verholpen? Wat gaat u als college van B&W daar aan doen? 
3. Wordt er, nadat de gemeente de klacht heeft doorgegeven aan Stedin, vanuit de gemeente gevolgd 

wanneer de storing is verholpen? Zo nee, waarom niet? 
4. Kunt u aangeven wat de oorzaak is van de vele gebreken aan de openbare verlichting in 

Barendrecht en waarom het zo lang duurt voordat storingen verholpen zijn? 
5. Bent u bereid goed in kaart te brengen waar de gebreken op dit moment zijn en deze op zeer korte 

termijn te (laten) herstellen? En binnen welke termijn acht u dit haalbaar? 
6. Zijn er afspraken met Stedin gemaakt over de snelheid waarmee storingen moeten zijn verholpen? 

Zo nee, waarom niet? Zo ja, blijft Stedin de laatste tijd binnen die termijn? 
7. Kunt u aangeven welke sturingsmogelijkheden u als college van B&W heeft richting Stedin als 

netbeheerder?  
   
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 
 
Dick Heijboer, fractiesecretaris. 
 
Woordvoerders zijn Miranda Mes en Kevin van Bommel 
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