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Inleiding 

Straatverlichting: 
Straat verlichting draagt behalve gevoelsmatig ook daadwerkelijk bij aan de veiligheid in woonwijken en op 

industrieterreinen.  Daarom is het van belang dat de installaties goed functioneren en dat bij een defect deze snel 
gerepareerd worden. Diverse bewoners hebben dit al regelmatig gemeld bij de gemeente. 
 

In de woonwijk Keverdijk en op het industrieterrein Naarden zijn straten die al langer dan zes weken niet verlicht zijn. Het 
betreft hier in ieder geval de volgende straten: 

- Een gedeelte van de Dobbestraat (aan de zijde van de Vaartweg.); 

- Bronsstraat; 
- Nikkelstraat. 

 
Staat van het elektriciteits- en gasnetwerk Keverdijk:  

In de woonwijk Keverdijk heerst daarnaast onrust naar aanleiding van uitspraken die Liander monteurs gedaan zouden 
hebben tegen bewoners. Er zou sprake zijn van een slechte staat van het elektriciteits- en gasnetwerk in de Keverdijk. 

 
Vraag 1 
Is de gemeente bekend met de problemen van de straatverlichting in genoemde wijk en specifieke straten?  

 
Antwoord 
De gemeente Gooisemeren is op de hoogte van een aantal terugkerende defecten aan lichtmasten in de genoemde wijk en 
straten. 

Door het feit dat deze defecten aan de lichtmasten steeds terugkeren, is de voorbereiding gestart om de bestaande 
lichtmasten en armaturen te vervangen. 
 
Vraag 2 

Wat vindt de gemeente een redelijke termijn waarbinnen defecte straatverlichting gerepareerd moet zijn en op welke manier 
controleert de gemeente of de gemelde gebreken binnen die periode hersteld zijn? Kunnen de bewoners/ondernemers van de 
genoemde straten en vanuit gaan dat ook in hun straten de verlichting binnen deze periode weer zal functioneren? 

 
Antwoord 
De gemeente Gooisemeren hanteert voor reguliere storingen die geen ernstige hinder of gevaar veroorzaakt een oplostijd 
van 1 kalenderweek. Voor urgente storingen, bijvoorbeeld een omgevallen lichtmast, wordt  2 uur als oplostijd gehanteerd. 

Als de storing wordt veroorzaakt door een defect aan de kabel, duurt de afhandeling langer. De controle op defecte 
straatverlichting wordt visueel uitgevoerd door medewerkers van de gemeente of op basis van meldingen door inwoners. De 
reparatie wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door controle op de afmelding in het digitale klantportaal; deze afmelding 

wordt door de contractaannemer uitgevoerd.  
  
Vraag 3 
In hoeverre is de gemeente op de hoogte van de kwaliteit van het elektriciteits- en gasnetwerk binnen de gemeente? Zijn hier 

bijv. afspraken over met Liander of mogelijkheden om Liander als netwerkbeheerder aan te spreken op de staat van het net?  
 
Antwoord 
Wij zijn als gemeente steeds op de hoogte van de kwaliteit van het gasnetwerk. Liander controleert voor de 

Netwerkbeheerder (Alliander) elke 5 jaar het gasleidingnet d.m.v. bovengrondse metingen. 
Het aantal aangetroffen lekken per postcodegebied en de kwetsbaarheid van leidingen kunnen aanleiding zijn om de 
frequentie te verhogen. Dit verhogen van de frequentie is van toepassing op de grijze gietijzeren leidingen, die o.a. in 

Naarden aanwezig zijn. Van iedere lekkage maakt Liander een werkmap. Dit levert de nodige informatie op zodat inzicht in 
de kwaliteit van het leidingnet wordt verkregen.  
In de afgelopen week heeft Liander o.a. werkzaamheden uitgevoerd in de wijk Keverdijk, in de B. van Rooijenstraat te 
Naarden. Mochten er verontrustende situaties zijn, dan communiceert Liander dit met de netbeheerder (Alliander) die op 

haar beurt de gemeente weer informeert.  
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Alliander heeft de gemeente Gooise Meren te kennen gegeven dat er geen verontrustende zaken zijn die gecommuniceerd 
hoeven te worden i.v.m. de veiligheid van het gasnet in de wijk Keverdijk.  
 

Het elektriciteitsnet wordt niet met regelmaat gecontroleerd. Bij een defect of storing aan een huisaansluiting of openbare 
verlichting wordt er zo snel mogelijk gereageerd op herstel en wordt er gekeken naar de staat van de voedingskabel ter 
plaatse. Bij veelvuldig terugkerende storingen wordt er een meetauto ingezet.   


