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Vraag nr. : 49 
Onderwerp : Verkeerlichten Acacialaan (vervolgvragen vraag 47 VVD) 
 
Vraagsteller : LPL/Hugo Langenberg 
Datum : 3 mei 2016 
 
 
 
Het antwoord op vraag 47 is voor de LPL aanleiding tot het stellen van vervolgvragen. 
  
In de weken voorafgaand aan 11 april, het moment waarop de VVD de vraag indiende, heeft de 
VVD geconstateerd dat een stoplicht wel 10 minuten op rood bleef staan. De VVD vroeg of het 
college op de hoogte was van deze situatie, waarop het college antwoord dat dit inderdaad het 
geval was (vraag en antwoord nr 1.). 
Op de vraag van de VVD wanneer het college actie heeft ondernomen teneinde de situatie op te 
lossen luidt het antwoord dat het college verwacht dat het probleem deze maand (april) zal zijn 
verholpen. 
  
De Lokale Partij Leiderdorp heeft de volgende vragen: 

1.       Sinds welke datum was het college op de hoogte van de door de VVD geconstateerde 
situatie? 
Antwoord: Dit is sinds donderdag 7 april toen de eerste klachten binnen kwamen. Na 
verificatie van de klacht is op maandag 11 april VRI expert op onderzoek gegaan naar het 
probleem. 
 

2.       Op welke datum is het probleem verholpen? 
Antwoord: Dit is op dinsdag 12 april geweest. Toen is een tijdelijke oplossing toegepast 
waarmee het is verholpen. Daarna is verder gegaan met het aanpassen van de software 
om deze fout definitief te verhelpen. 

 
3.       Zoals de VVD opmerkt leidt een situatie waarin een stoplicht extreem lang op rood 

staat tot gevaarlijke situaties, omdat verkeersdeelnemers zullen denken dat het stoplicht 
defect is, en dan door rood zullen gaan rijden. Is het college van mening dat een 
dergelijke gevaarlijke situatie om een adequate reactie vraagt?  
Antwoord: De VRI is al die tijd in bedrijf geweest. Een gevaarlijke situatie, als die al 
ontstaan is, is veroorzaakt door het handelen van de automobilisten die bewust door rood 
reden.  



 
 
 
 
 
 
 
4.       Is het college het met ons eens dat het oplossen van dit probleem te lang heeft 

geduurd, waardoor een levensgevaarlijke situatie te lang heeft bestaan? 
Antwoord: Nee, dat zijn we niet. Na verificatie is het probleem binnen een dag 
verholpen.  
 

 
5.       Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Nee, dat zijn we niet. De problemen zijn zo snel mogelijk opgelost. Er heeft 
helaas een weekend tussen gezeten.  

 
 
 
 


