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Al geruime tijd wordt de wijk Bijsteren geplaagd door veelvuldige storingen aan de openbare
verlichting. In eerste instantie leken deze storingen te maken te hebben met de ontwikkeling
van de bebouwing en de daarmee gepaard gaande grondbewerking. Er is echter meer aan de
hand. Om te weten te komen waar alle storingen vandaan komen, hebben wij eind 2014 de
openbare verlichting laten controleren en alle gevonden gebreken hersteld. Dit leek te werken.
In de eerste helft van 2016 namen de storingen helaas weer toe. Om uit te zoeken waar de
storingen vandaan komen, worden opnieuw metingen verricht. Het kaartje op de volgende
bladzijde geeft aan waar de metingen al zijn uitgevoerd, waar we op dit moment bezig zijn en
waar de metingen nog moeten worden verricht. Om de metingen en reparaties goed te kunnen
uitvoeren wordt de openbare verlichting overdag ingeschakeld. In de nacht van 1 op 2 juni heeft
de verlichting in Bijsteren niet gewerkt. De installateur heeft na een controlebeurt de verlichting
uitgezet en heeft het systeem per ongeluk op 'handmatig schakelen' laten staan. Hierdoor is de
verlichting 's avonds niet automatisch aangegaan.

Gebied:
Bekestere (moet nog worden gecontroleerd)
Bollengoed - Kelderskamp - Davelaarsgoed (wordt nu gecontroleerd)
Huybertsenweg – Spruytengoed (gecontroleerd in 2016)
Aaltsengoed – Bouwmeestersgoed (gecontroleerd in 2015)
De Kraak (gecontroleerd in 2015)
De gevonden oorzaken zijn divers. Het uitvallen van de verlichting wordt veroorzaakt door:
•

slechte aanleg bij de start van Bijsteren;

•

verkeerd aansluiten van de bekabeling;

•

water in de grondkabels door slechte opslag en beschadiging;

•

graafschade als gevolg van werkzaamheden;

•

beschadigingen veroorzaakt door particulieren.

De verlichting in de wijk wordt in één centraal punt geschakeld en gevoed. Wanneer er ergens
in de kabels storing optreedt, kan dat gevolgen hebben voor een deel van de verlichting in
Bijsteren die daardoor dan eveneens niet meer brandt.
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Wij vinden het heel vervelend voor u dat de verlichting in Bijsteren steeds uitvalt en bieden
daarvoor onze excuses aan. Naar verwachting zal het controleren en repareren van de
verlichting nog 2 tot 2,5 maand in beslag nemen. Alle meetbare schade zal dan hersteld zijn.
Alleen de bekabeling waar water in is gelopen, moet daarna nog vervangen worden. Na het
doormeten, kan een definitief plan voor het voorkomen van het uitvallen van de verlichting
worden gemaakt. Zoals het er nu naar uitziet, zal het plan in het laatste kwartaal van 2016
gereed zijn, zodat de verlichting ook in de toekomst storingsvrij zal kunnen werken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Hoogachtend,
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