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In Leiderdorp staat op kruisingen en rotondes bewegwijzering die wij kennen als ANWB 
richtingsborden. Deze borden worden ’s avonds verlicht en het is opvallend dat veel van deze 
verlichting al geruime tijd defect is. 
De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) is al enige jaren verantwoordelijk voor het onderhoud 
en beheer van deze borden. In Leiderdorp is de NBd net als in ongeveer 80% van de gemeenten 
de wegbeheerder.
Er lijkt hier sprake van achterstallig onderhoud door de wegbeheerder.

Onderschrijft het College deze conclusie en zo ja, wat zijn de acties om het onderhoud aan de 
bewegwijzering in Leiderdorp weer op het goede niveau te krijgen?

Antwoord: 
Ja, het college onderschrijft de noodzaak om het onderhoud van de bebording weer op het 
goede niveau te krijgen. Het NBd voert in opdracht van Leiderdorp (wij zijn immers 
wegbeheerder) het onderhoud uit. Dit onderhoud stond voor vorig jaar gepland om uit te 
voeren. Helaas is dit door andere prioriteitstelling niet gelukt. 
 
Het is juist dat er een aantal bewegwijzeringsborden niet meer verlicht zijn. De verlichting 
herstellen is niet een kwestie van een lamp vervangen, maar de gehele armatuur in het bord 
moet vervangen worden. Dit is een dure aangelegenheid. Zeker met het oog op de recente 
adviezen van de NBd waarin het gebruik van verlichte bewegwijzering in twijfel wordt getrokken. 
De retroreflecterende waarde van bebording is namelijk de afgelopen jaren toegenomen en de 
kruispunten zijn beter verlicht waardoor de noodzaak van verlichte bebording wegvalt. 
Onverlichte bewegwijzering is goedkoper in aanleg, onderhoud en beheer. Tevens is deze 
duurzamer.



Momenteel wordt er een inventarisatie gedaan van alle bewegwijzering binnen Leiderdorp. Dit 
betreft zowel de autobewegwijzering alsook de fietsbewegwijzering. Hierbij wordt gekeken naar 
de onderhoudsstaat, of de teksten op de bebording nog juist zijn en of de borden nog verlicht 
dienen te zijn. Deze inventarisatie wordt eind maart afgerond. Na de inventarisatie van de 
bewegwijzering wordt er een onderhouds- en verbeterplan opgesteld. Dit plan wordt in 
samenwerking met de NBd opgesteld. De verwachting is dat dit plan voor de zomer wordt 
afgerond uitgaande van beschikbaar budget. In de jaarrekening 2018 is budgetoverheveling 
aangevraagd vanuit 2018 naar 2019 om dit onderhoud te kunnen bekostigen, zoals reeds vorig 
jaar gepland was. Zodra dit budget beschikbaar is kan met de uitvoering gestart worden. Bij 
opdrachtverstrekking voor de zomer is de verwachting dat de uitvoering dan nog dit jaar 
afgerond zal zijn.

 


