
 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

 

Grote Markt 1 

9712 HN Groningen 

 

Datum: 26-11-2018 

 

Betreft: schriftelijke vragen door de leden van de raad overeenkomstig artikel 41 van het Reglement 

van Orde betreffende niet-werkende straatverlichting Bloemenbuurt in de Oosterparkwijk. 

 

Geacht college, 

 

Op 20 november belden vele SP’ers bij de bewoners van Oosterparkwijk aan om hun op te roepen 

te gaan stemmen. De SP’ers zagen zelf dat grote delen van de straatverlichting niet werkte. Van 

meerdere bewoners kregen wij te horen dat dit al maanden het geval is en dat de lampen het soms 

wel doen en soms weken weer niet. Bewoners gaven aan dat klachten amper worden beantwoord, 

laat staan opgelost worden. De meeste klachten komen uit de straten tussen de Irislaan, 

Zaagmuldersweg, Klaprooslaan en Oliemuldersweg. 

 

De bewoners waarmee wij in gesprek zijn geweest gaven aan te balen van de situatie. De straten 

zijn ‘s avonds vaak donker waardoor het gevoel van onveiligheid door bewoners als hoog wordt 

ervaren. De SP is van mening dat straatverlichting het altijd moet doen en bij problemen snel 

gerepareerd moeten worden.  

 

Over bovenstaande ontwikkelingen heeft de SP de volgende vragen aan het college van B&W: 

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 erg nog steeds geen oplossing? Zo niet, waarom niet? 

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? 

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? 

 

Namens, 

Bob de Greef 

SP  


