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Betreft: schriftelijke vragen (RvO art. 40) over meldingen onveilige situaties en bosschage Meerkoet

Geachte heer Soffree,

Op 19 januari jl. heeft u ons vragen gesteld naar aanleiding van signalen van bewoners in de wijk
Drievliet over het niet tijdig snoeien c.q. vervangen van bosschages aan de Meerkoet. In deze brief leest
u onze antwoorden.

Vraag 1
Is het college bekend met de onveiligheidsgevoelens van inwoners, ook in andere wijken, als gevolg van
bijvoorbeeld te hoge bosschage en mankerende verlichting?

Antwoord :

Wij zijn bekend met het onveilige gevoel dat veroorzaakt wordt door hoge bosschage en/of defecte
verlichting. Wat betreft de hoge bosschages: hierbij wordt gekeken naar verschillende componenten.
Denk hierbij aan het soort beplanting, de veiligheid, de snoeicycli, de kosten en flora- en faunawetgeving
De meldingen over onveiligheid zijn er enkele op jaarbasis. BIj een melding wordt de situatie altijd
bekeken en waar nodig naar voren gehaald in de planning.

De meldingen over de defecte verlichting zijn bij ons bekend. De meldingen stijgen logischerwijs in de
donkere maanden, hierop wordt binnen vijf tot tien werkdagen na de melding actie ondernomen. In de
meeste gevallen kan de defecte lamp direct vervangen/gerepareerd worden. Het komt ook voor dat er
onderdelen besteld moeten worden of dat er sprake is van een ondergrondse kabelbreuk die bij
netbeheerder Stedin moet worden gemeld. In beide gevallen lukt het niet om de melding/storing binnen
vijf tot tien werkdagen te verhelpen.

Buiten het verhelpen van gemelde storingen wordt er door de gemeente twee keer per jaar preventief een
lichtschouw uitgevoerd (visuele controle in de wijk). Eén keer in oktober (de periode voor de donkere
maanden) en één keer na de donkere periode in maart/april. Waar mogelijk wordt tijdens deze
lichtschouw een defecte lamp direct gerepareerd



Ook bij de lichtschouw zijn de twee eerdergenoemde uitzonderingen van toepassing, namelijk:
• De ondergrondse storingen, waar netbeheerder Stedin voor verantwoordelijk is.
• Het vervangen van onderdelen, waarbij we afhankelijk zijn van de levertijd van de materialen die

vervangen moeten worden. In het afgelopen jaar zijn er door de coronaperiode ook ernstige
vertragingen ontstaan bij bestellingen van onderdelen voor de openbare verlichting.

Vraag 2
Wat vindt u een redelijke termijn waarop inwoners een reactie op een melding kunnen verwachten en wat
vindt u een redelijke termijn waarop tot actie wordt overgegaan?

Antwoord

De organisatie streeft ernaar om een melding binnen vijf werkdagen in behandeling te nemen. Echter bij
openbare verlichting zijn wij deels afhankelijk van derden, zoals Stedin. Mocht er een hele straat of wijk
uitstaan wordt hier door Stedin direct actie op ondernomen. Bij meldingen van openbare verlichting
ontvangt de melder op dit moment geen reactie. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw meldingssysteem
waarbij de melder de melding kan volgen en direct kan zien wie verantwoordelijk is en op welke termijn
de storing opgelost wordt. Dit systeem wordt in de loop van 2021 geïmplementeerd. Hierover wordt breed
gecommuniceerd .

Vraag 3
Bent u bereid, gezien het donkere dagen offensief en de recente inbraakgolf, sneller tot actie over te
gaan bij dergelijke meldingen?

Antwoord :

Zoals hiervoor aangegeven, wordt een melding binnen vijf werkdagen opgepakt en worden storingen –
indien mogelijk – direct opgelost. Wij vinden dit een acceptabele doorlooptijd. Overigens wordt er door de
politie extra gesurveilleerd in de wijk.

Vraag 4
Wat is de reden dat het zolang duurt voordat de bosschage bij de Meerkoet wordt aangepakt en wanneer
zal dit alsnog gebeuren?

Antwoord :
Na het ontvangen van de melding is er contact met de bewoner geweest en is het snoeien van de
bosschage op de snoeilijst van de winterperiode in 2019/2020 geplaatst. Het snoeien van plantvakken en
bosschages vindt plaats in de periode van december tot eind maart van het jaar daarop. Doordat in
dezelfde periode ook werkzaamheden in de gladheidbestrijdirIg zijn uitgevoerd is het niet gelukt om voor
het broedseizoen de bosschage aan de Meerkoet aan te pakken. Vanuit de Wet natuurbescherming is
het logischerwijs niet geoorloofd om in het broedseizoen nestgelegenheden te verstoren. Dit betekent
dan ook dat plantvakken en bosschages waar we niet aan toe zijn gekomen automatisch doorschuiven
naar het volgende snoeiseizoen. In dit geval dus 2020/2021. Ondertussen is er contact geweest met de
betreffende inwoner/melder en zijn er afspraken gemaakt over de periode van uitvoering.
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