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Bewoners van de Leyhof melden ons dat er in toenemende mate storingen zijn in de straatverlichting in de 
brandgangen in de wijk.
Goede verlichting van de brandgangen aan de achterzijde van de woning is belangrijk voor het gevoel van 
veiligheid. Bovendien schrikt het dieven af en worden daardoor  woninginbraken te voorkomen.
Bij de bouw van de Leyhof is er voor gekozen om de verlichting in de brandgangen aan te sluiten op de 
straatverlichting. Nu leert een rondgang langs de brandgangen in de Leyhof ons dat de verlichting niet 
meer werkt.  Er blijkt zelfs geen spanning op de bedrading te staan. Bewoners die de gemeente hebben 
gebeld, hebben te horen gekregen dat de brandgangen worden afgesloten. 

Voor mijn fractie reden voor de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Deelt het college onze mening dat een goede verlichting van de brandgang helpt bij het 
voorkomen van woninginbraken?
Ja 

2. Is er destijds, om de veiligheid te vergroten, inderdaad bewust gekozen om de brandgangen aan 
te sluiten op de openbare straatverlichting? 
Nee, dit is tegen het advies en beleid van de gemeente gedaan en op eigen initiatief van de 
toenmalige projectontwikkelaar.
De gemeente heeft vanaf het begin richting projectontwikkelaar gesteld de brandgangen van het 
o.v.-net af te halen zodra er storingen ontstaan.

3. Is er een veranderend beleid aangaande het verlichten van brandgangen? 
Nee, de gemeente verlicht geen brandgangen die niet in eigendom zijn van de gemeente.

4. Op welke wijze zijn de bewoners hierover geïnformeerd of betrokken? 
Toentertijd had dit door de projectontwikkelaar moeten gebeuren. Heden ten dage sluiten wij af 
wanneer er zich een incident voor doet, hierbij worden de bewoners niet direct geïnformeerd.

5. Deelt het college onze mening dat het onwenselijk is om eenzijdig en zonder overleg de 
elektriciteitstoevoer af te sluiten? 
Omdat de brandgangen, en de op de schuren aangebrachte armaturen, eigendom zijn van de 
bewoners wordt hier geen adequaat onderhoud gepleegd. Hierdoor ontstaan er storingen op het 
o.v.-net, waardoor de echte straatverlichting kan uitvallen.
Juist om de veiligheid in de buurt op peil sluiten wij deze brandgangen van het openbare 
verlichtingsnet af.

6. Ziet het college kans om op korte termijn met de bewoners in gesprek te gaan, om het probleem 
van de onverlichte brandgangen op te lossen?
Bewoners die de gemeente hiervoor bellen zijn geadviseerd de brandpoortverlichting op hun eigen 
elektriciteitsvoorziening aan te sluiten vanwege de hierboven genoemde redenen.


