
 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 

41 RvO van  de heer B. de Greef (SP) over niet-werkende straatverlichting in 

de Bloemenbuurt in de Oosterparkwijk. De brief van de vragensteller treft u 

als bijlage aan. 

 

1. Is het college op de hoogte van de langdurig defecte straatverlichting in 

de Bloemenbuurt in de Oosterparkwijk? Zo ja, wat doet het college 

hieraan? En waarom spelen deze problemen zo lang en is er nog steeds 

geen oplossing? Zo niet, waarom niet? 

In de afgelopen maanden zijn in de Bloemenbuurt  kabels en leidingen 

vervangen in de Klaprooslaan. Daarbij is een kabelstoring opgetreden die niet 

adequaat is opgelost. Deze storing had betrekking op meerdere lichtmasten. 

De eerste melding over deze kabelstoring is 22 oktober gedaan; op 29 

november is de storing uiteindelijk definitief verholpen. Het bleek achteraf 

dat in het systeem de storing onterecht als gereed gemeld stond. Toen er 

nieuwe meldingen kwamen in november is de storing definitief opgelost. 

 

Los van deze storing zijn er de afgelopen maanden verspreid over de wijk 

enkele gebruikelijke lamparmatuurdefecten geweest. Deze zijn opgelost, en 

vrijwel allemaal binnen de gestelde termijn. Momenteel is er nog 1 lichtmast 

die niet functioneert. Dit betreft een schademast en hier wordt aan gewerkt. 

De waarneming van bewoners dat ‘grote delen van de straatverlichting niet 

werkte’ klopt voor de lichtmasten die uitvielen naar aanleiding van de 

werkzaamheden aan de Klaprooslaan. Dat dit ‘al maanden het geval is’, klopt 

niet. 
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De langere storing in combinatie met de gangbare lamparmatuurdefecten in 

de wijk kan evenwel het beeld bij bewoners versterkt hebben dat een groot 

deel van de verlichting defect is. 

 

 

2. Kan het college aangeven wanneer de bewoners van de Bloemenbuurt in 

de Oosterparkwijk kunnen rekenen op goed werkende straatverlichting? 

Zo ja, per wanneer? Zo niet, waarom niet? 

Ja, recent zijn de bekende storingen in de Bloemenbuurt verholpen.  

 

3. Kan het college aangeven of er meerdere straten en buurten in Groningen 

zijn waarbij niet-werkende of vaak defecte straatverlichting een probleem 

is? Zo ja, wat zijn de plannen om dit op te lossen? Zo niet, waarom niet? 

Er zijn geen locaties bekend in Groningen waar structureel sprake is van 

defecte straatverlichting. 

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de locosecretaris, 

Peter den Oudsten     Bert Popken 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 


