Aan: College van B&W
Van: PvdA Maassluis
Datum: 3 februari 2020
Onderwerp: Artikel 51 vragen openbare verlichting
Geacht College,
Openbare verlichting levert een grote bijdrage aan de veiligheid voor voetgangers, fietsers en het
gemotoriseerd verkeer. Verlichting vergroot de verkeersveiligheid en draagt ook bij aan de sociale
veiligheid, het is ook belangrijk voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van bijvoorbeeld
winkelgebieden en wijken.
Zeker in de winterperiode, waarin inwoners in het donker van en naar school en werk reizen, is
goede openbare verlichting extra belangrijk. De openbare verlichting is in Maassluis de laatste jaren
vaak een moeizame kwestie geweest. Ook in de bestuurrapportages komen aantal meldingen met
betrekking tot de openbare verlichting in de top 5 van de meldingen door bewoners van Maassluis.
Verder zien we op de app voor storingsmeldingen, dat er behoorlijk veel storingen zijn. Tijdens onze
wijkbezoeken in de stad komt dit onderwerp ook regelmatig terug.
Als PvdA Maassluis hebben we hierover in het verleden ook al vragen gesteld aan het College. N.a.v.
de huidige situatie hebben wij toch nog aanvullende vragen:
1. Op de drukste verkeersader van Maassluis, langs de Westlandseweg tot in de Binnenstad is
er nu al maanden een flink aantal lichtmasten die niet werken. De afgelopen weken is zelfs
het hele Marelplein donker. Wat doet u eraan om die hardnekkige storingen te verhelpen?
2. Is het college op de hoogte dat in de binnenstad (Noordvliet) een aantal lantarenpalen al een
tijdje storing hebben? Wanneer gaan deze lantarenpalen weer stabiel werken?
3. In de Vertowijk branden, net zoals in 2018, weer heel veel lichtmasten niet. Wat is de reden
dat dit probleem vaker voorkomt in deze wijk? Wanneer zorgt u voor een duurzame
oplossing?
4. Bij de fietsenstalling van Station Maassluis West staat nauwelijks verlichting en die enkele
mast die er staat is nu al ongeveer twee jaar kapot. Hoe gaat u dat oplossen? Is er
mogelijkheid voor een tijdelijke oplossing in deze donkere dagen?
5. Op de meldingsapp wordt bij bepaalde straatverlichting al heel lang aangegeven dat het een
netwerkstoring is. Wat moeten de bewoners hieronder verstaan?
6. In de Sluispolder-West zijn er mooie nieuwe woningen gerealiseerd. Helaas is er op
verschillende plekken bij deze nieuwe woningen – bijvoorbeeld in de Bilderdijklaan- in de
wijk geen lantarenpaal te bekennen die de omgeving verlicht. En soms staan de palen
midden in de afritten of parkeervakken. Wat gaat u doen om ook daar te zorgen voor
voldoende openbare verlichting – op de juiste plek- en wanneer kunnen de inwoners daarop
rekenen?
7. Welke maatregelen gaat het college nemen voor een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak
van de openbare verlichting in Maassluis in den brede?
8. Op bepaalde oversteekplaatsen/zebrapaden zijn er aan de verlichte portalen sinds kort LEDverlichting gemonteerd, is de college op de hoogte dat aantal van deze LED-verlichting het
niet doen?

