
 
 
 
 

 
 
Betreft: schriftelijke vragen art . 34 over openbare straatverlichting 
 
Datum: 11 januari 2023  
 
Geacht college,  
 
Collega-partij PSR heeft schriftelijke vragen gesteld over het niet-functioneren van de 
openbare straatverlichting in de gemeente en meer specifiek in Oost-Souburg. CU realiseert 
zich dat het ongebruikelijk is dat een andere partij aanvullende vragen hierover stelt, maar 
omdat op veel andere plaatsen in Vlissingen de openbare straatverlichting evenmin 
functioneert hebben we de behoefte om ook hierin opheldering te krijgen.  
 
We hebben daarbij zelf ook vastgesteld dat een (particuliere) melding dezerzijds van 
ongeveer een half jaar geleden niet tot actie geleid heeft. 
Zo functioneren de straatlantaarns in het deel van de Rembrandtlaan ten Noorden van de 
Pres. Rooseveltlaan niet. Aansluitend het eerste deel van het fietspad “Schilderspad” is het 
’s-avonds/’s-nachts ook aardedonker omdat er niet een rij van 5 lantaarns niet brandt. Deze 
week bleef ook de verlichting op het fietspad Langeleenweg aan de kant van de 
Zuidbeekseweg uit. Langs het fietspad Zuidbeekseweg zelf, ter hoogte van Lammerenburg, 
zien we defecte verlichting. En van een straatlantaarn in de bocht Zuidbeekseweg zien we al 
een aantal jaren slechts een meter boven de grond staan. Maar ook in de Paul Krugerstraat, 
vanaf de kruising met de Scheldestraat in de richting van de Badhuisstraat is een rij van 5 
straatlantaarns in de middenberm (moet beide richtingen verlichten) uitgevallen. 
 
Dit is slechts een greep uit eigen waarneming. We vrezen dat het aantal defecte 
straatlantaarns in Vlissingen (buitenom de reeds door PSR gemelde in Oost-Souburg) veel 
groter is. In aansluiting op de door PSR gestelde vragen –die we overigens ook graag voor 
de rest van het Vlissings grondgebied beantwoord zien- hebben we nog de aanvullende 
vragen: 

1. Bent u bekend met deze situatie? 
2. Zo nee, hoe komt het dan dat meldingen niet verwerkt worden en zo ja, waneer gaat 

u actie ondernemen? 
3. Realiseert het college zich dat door uitval van openbare straatverlichting, zeker als 

het om een rij lantaarns gaat, zeer onveilige (“en vrouwonvriendelijke”) situaties 
ontstaan? 

4. Hoe komt het dat er hier en daar een rij straatverlichting is uitgevallen? 
5. Vind er controle plaats op het functioneren van straatverlichting?  

 
 
Alvast dank voor uw beantwoording.  
Fractie CU 




