VRAGEN EX ARTIKEL 33 REGLEMENT VAN ORDE
Echt-Susteren, 17 october 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Echt-Susteren
Ondergetekende stelt de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W:

Onderwerp: verlichting centrum Echt.
Toelichting:

Een bewoner van onze gemeente, Dhr M Vandewall heeft de gewoonte om ’s avonds een
wandeling te maken door het centrum van Echt.
Het stoorde hem, gezien zijn achtergrond als electrotechnisch toezichthouder, dat er zoveel
defecte straatlampen en lampen met andere manco’s in het centrum van Echt aanwezig zijn.
Dhr Vandewall heeft een overzicht gemaakt van alle mankementen die ik als bijlage toevoeg.
Als aanvulling op deze bijlage nog de volgende opmerkingen.
De straatlamp, middenachter op de parkeerplaats aan de Gelrestraat is defect: mogelijk is
dit lantaarnnummer 6571, maar is niet leesbaar.
Aan de Plats zijn alle grondspots die aan de voorzijde van het voormalig gemeentehuis (of
Museum van de Vrouw) zijn gesitueerd met de nrs. 6671 t/m 6680 allemaal uit, terwijl aan
de Vrijthofzijde de grondspots wel branden.
Een hiervan met nr. 6689 of nr. 6688 (slecht leesbaar) is defect. Ook hier de vraag of deze
spots wel defect zijn, of worden deze apart ingeschakeld, wanneer dit nodig is?
Verder heeft dhr Vandewall heeft ook gesproken met een monteur van ZIUT die een
lantaarn kwam repareren maar niet bereid was om meerdere lampen te repareren.
Welke afspraken er met ZIUT zijn gemaakt is hem niet bekend maar het verbaasde hem wel.
Tot slot nog een opmerking : Op de nieuwe markt staan 4 hoge masten met schijnwerpers.
Hiervan branden per mast 2 of 3 schijnwerpers.
Aansluitend aan deze toelichting had ik dan graag antwoord op de volgende vragen.
1) Bent U op de hoogte van zoveel problemen in het centrum van Echt zoals omschreven in
de toelichting.
2) Deelt U onze mening dat hier op korte termijn verbetering in gebracht moet worden.
3) Wat is de status van alle openbare verlichtingen in onze gemeente.

4) Bent U bereid om de situatie van de openbare verlichting te inventariseren en deze
vervolgens te herstellen.
5) Is het juist dat monteurs van ZIUT opgeroepen worden voor het repareren van een
enkele straatlantaarn. Zo ja, moeten er dan geen andere afspraken gemaakt worden
met ZIUT
6) Wat is de reden dat er maar een gedeelte van de schijnwerpers op de nieuwe markt
branden.
Wij wachten uw uitvoerige beantwoording met belangstelling af!
Met vriendelijke groet,
J. van Gellecom
Fractievoorzitter PNES

