Secrétariat

Openbare zitting van 02.03.2015

Interpellatie van dhr John Buyani Ilungu betreffende de openbare verlichting in de
verkeersvrije zone van het Jourdanplein
Net na Kerstmis 2014, en dit gedurende ten minste drie weken, bleef het gedeelte van de
Waversesteenweg dat algemeen bekend staat als de verkeersvrije zone van het Jourdanplein, in
duisternis gehuld. Dit leidde tot een onveiligheidsgevoel voor de bewoners van de buurt, ontevredenheid
bij de handelaars en angst bij voorbijgangers.
Wij hoorden vragen in de trant van:



Waarom duurde het zo lang om de openbare verlichting op deze plaats weer in orde te brengen?
Wat doet de gemeentelijke overheid om dit probleem onverwijld op te lossen?

Na rondvraag bleek dat de maatschappij SIBELGA de opdrachtgever of beheerder is van het netwerk.
Vragen:
1. Aangezien het openbaar belang op het spel stond lijkt het ons onwaarschijnlijk dat de gemeente
niet had kunnen ingrijpen. Wat is de gewoonlijke procedure tussen de gemeente en de
opdrachtgever of beheerder van het verlichtingsnet?
2. Wat heeft de gemeente in dit geval ondernomen?
3. De verlichting in kwestie staat nu sinds twee weken continu aan. In deze tijden van bezuinigingen
zouden wij willen weten wat de voorzitter denkt van dit overmatig energieverbruik en of het
mogelijk is om deze energieverspilling een halt toe te roepen?
4. Bestaat er geen verplichting om het publiek te informeren over de aard en de duur van de
werken?

De burgemeester geeft het woord aan de heer Jellema:
"Ik dank u mijnheer de voorzitter. Ik zal eerst toelichting geven bij de feiten die u aanhaalt en vervolgens
zeggen hoe de gemeente intern te werk gaat.
Wat betreft de panne waarover u het hebt, de beheerder van de openbare verlichting langs
gemeentewegen is Sibelga. Langs gewestwegen wordt de verlichting beheerd door het gewest. In dit geval
gaat het wel degelijk om een gemeentelijke weg.
Dit is de analyse van het probleem door Sibelga:
Er zijn inderdaad een aantal reeks lichten uitgevallen vorig jaar (panne nr. 146726 op 29/12/2014).
Sibelga is dezelfde dag nog ter plaatse gekomen en stelde vast dat er een kabel defect was.
Het dossier werd toevertrouwd aan een aannemer, aangezien Sibelga zelf geen herstellingen uitvoert. Op
13/01/2015 is de aannemer een CTMB (een kabel) komen plaatsen. Er zijn dus twee weken verstreken
tussen de vaststelling van het defect en de herstelling.
De aannemer kon pas laat reageren omdat hij overbelast was als gevolg van een grote golf van
vandalisme die eind 2014/begin 2015 verschillende Brusselse gemeenten teisterde.
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Sibelga heeft na deze interventie geen oproepen meer ontvangen. Toen een van hun technici op
21/01/2015 opnieuw langsging in de wijk, merkte hij dat de lichten in de voetgangersstraat gedoofd
waren.
Na onderzoek stelde hij vast dat de CTMB gedeeltelijk loszat. Hij heeft de kabel dan opnieuw bevestigd en
toen hij de site verliet op 21/01 werkte de openbare verlichting correct.
Op 10/02/2015 ontvingen ze opnieuw een oproep voor een lamp die bleef branden in de voetgangerszone.
Jammer genoeg konden ze geen sporen vinden van een interventie, maar ze hebben onmiddellijk iemand
ter plaatse gestuurd. Normaal gezien werd deze lamp gerepareerd op 27/02/2015.
Het antwoord van de gemeente zelf:
Het antwoord op uw eerste vraag: de gemeente weet niet hoe het netwerk van de openbare verlichting
aangelegd is (bekabelingsplan) en we hebben geen toegang tot de bedieningskasten. We hebben ook het
specifieke materiaal van de openbare verlichting niet op voorraad (lampen, besturingschips …). Bovendien
mogen we geen ingrepen doen aan een netwerk dat niet van ons is. Dat zou hetzelfde zijn als een lamp
vervangen bij een privépersoon zonder zijn toelating. Beeld u ook de gevolgen in indien iemand een fout
zou begaan bij de bediening (schade aan de installatie, verwondingen bij de technicus doordat hij geen
ervaring heeft met openbare verlichting …).
De contacten tussen de gemeente en Sibelga om pannes te melden verlopen via elektronische weg.
Wanneer een inwoner een panne vaststelt of meldt, sturen wij de informatie ofwel via mail door naar een
specifiek adres voor verlichtingspannes, of we melden de panne net zoals de burger dit kan doen via het
online formulier op de website van Sibelga. Inwoners kunnen verlichtingspannes ook melden via het
programma Fix my Street. De melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar Sibelga zonder dat ze
eerst langs de gemeente gaat. Om een panne te kunnen melden aan Sibelga, moeten we er uiteraard eerst
van op de hoogte zijn. Kapotte verlichting kan echter enkel vastgesteld worden op de momenten dat de
lampen aan horen te staan (behalve bij lampen die continu branden) en de kantooruren zijn overdag. We
rekenen dus echt op de burgerzin van de inwoners om dergelijke defecten te melden. Daarnaast worden ze
ook gemeld door de nachtploeg van de gemeenschapswachten.
Wat uw tweede vraag betreft: de gemeente is niet tussengekomen voor het probleem in kwestie omdat
het defect ons niet was gemeld. De melding van december kwam van een burger, die ze rechtstreeks naar
Sibelga verstuurd heeft zonder eerst aan te kloppen bij de gemeente.
Op uw derde vraag heb ik al geantwoord via het antwoord van Sibelga.
Tot slot uw vierde vraag: ja het is verplicht de bevolking te informeren wanneer er verlichting geïnstalleerd
wordt, maar niet voor een gerichte herstelling of voor dit soort defecten. Wanneer er een defect gemeld
wordt, komt Sibelga direct ter plaatse om het te herstellen. We gaan niet eerst een huis‐aan‐huisbericht
verspreiden om twee dagen later terug te komen voor de herstelling.”
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