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O. Wijnhoven

Geachte heer Van Gellecom,
Op 17 oktober 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
straatverlichting in Echt.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
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.
Vraag 1:

Bent U op de hoogte van zoveel problemen in het centrum van Echt zoals
omschreven in de toelichting?
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Antwoord:

Ja, Vanaf het najaar tot voorjaar wordt er maandelijks door onze aannemer (Ziut)
een inspectieronde uitgevoerd (visuele inspectie, of de lampen branden), deze
heeft afgelopen week plaatsgevonden. De defecte lampen worden vervangen en
de aangeleverde lijst wordt aan Ziut ter hand gesteld. Overigens kunnen deze
meldingen het beste via de BuitenBeter app aangeleverd worden voor een
spoedige afhandeling.

Vraag 2:
Antwoord:

Deelt U onze mening dat hier op korte termijn verbetering in gebracht moet
worden?
Wij delen uw mening, straatverlichting hoort naar behoren te branden.

Vraag 3:
Antwoord:

Wat is de status van alle openbare verlichtingen in onze gemeente?
De openbare straatverlichting in de gemeente is in goede staat.

Vraag 4:

Bent U bereid om de situatie van de openbare verlichting te inventariseren en
deze vervolgens te herstellen?
Zie antwoord vraag 1

Antwoord:
Vraag 5:
Antwoord:
Vraag 6:
Antwoord:

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?
Zie antwoord vraag 1
Wat is de reden dat er maar een gedeelte van de schijnwerpers op de nieuwe
markt branden?
Deze zijn defect en worden vervangen.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

burgeryeesté
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