Informatieve vragen

Vragen m.b.t. verlichting fietspad gedeelte Zeeweg
Vraag
Al geruime tijd is het gedeelte van het fietspad aan de Zeeweg tussen het Waterloopje en de afrit
N206 niet verlicht. Ook na de werkzaamheden aan het nieuwe tunneltje is de verlichting niet verder
geplaatst dan tot en met het Waterloopje. De situatie op dit stuk fietspad is in het donker heel slecht
te overzien. Met name door de bochten maar vooral op de kruising met de afslag de N206 is het
fietspad zelf niet te onderscheiden van graskanten en stoepranden.
Daarom de volgende vragen:
1.Wordt er binnenkort verlichting bij het fietspad op het genoemde traject aangelegd?

2. Zo ja, in welk tijdsbestek gaat dit plaatsvinden?
3. Zo nee, waarom niet en kan deze situatie bekeken worden om alsnog goede verlichting te
plaatsen?
Antwoord

1.Nee (de vraag betreft het fietspad ten zuiden van de Zeeweg, in het verlengde van de
ventweg, richting Rijnsburg, tot aan het viaduct over de N206)
2.Zie antwoord bij vraag 1
3.Dit fietspad ligt buiten de werkgrens van reconstructie Zeeweg / fietstunnel Waterloopje
en wordt van oudsher verlicht door de lantaarnpalen die in het midden van de Zeeweg
staan (in de middenberm). Recent zijn de armaturen van deze lantaarnpalen (lichtmasten)
vervangen door energiezuinige LED-verlichtingsarmaturen. Momenteel wordt onderzocht
of de ingestelde lichtproductie en de reflector correct zijn ingesteld omdat er inderdaad
klachten zijn bij gebruikers en beheerder over de verlichting van het fietspad. Er wordt
gewerkt aan een oplossing die tenminste aan de norm voldoet. In het uiterste geval
kunnen er nieuwe lichtmasten worden bijgeplaatst bij het fietspad, maar dat is niet de
insteek vanwege het duurzaamheidsbeleid. De oplossing wordt gezocht in de juiste
instelling van de nieuwe LED-armaturen in de bestaande lichtmasten. Hartelijk dank voor
uw opmerkzaamheid en het doorgeven van dit manco.
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