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Geachte heer Spits, 

 

Graag willen wij het volgende probleem onder uw aandacht brengen. 

De afgelopen jaren wordt Maarssenbroek met zeer grote regelmaat getroffen door storingen in de openba-
re verlichting. 

In Antilopespoor wordt van het grootste deel van de woningen de verlichting in trapportalen, trappenhui-
zen en op galerijen door een stuurstroom van de openbare verlichting aan- en/of uitgeschakeld. Als de 
openbare verlichting het niet doet, dan doet ook deze buitenverlichting het niet. Dit vindt de Bewoners-
commissie Antilopespoor een gevaarlijke situatie. Het is wachten op ongelukken.  

In een deel van Antilopespoor (volledig huurwoningen) is deze schakeling al eerder gewijzigd en gaat de 
verlichting gewoon aan via een onafhankelijke schemerschakelaar. Een aantal huurders die in een VvE-blok 
wonen hebben aangegeven ook een schakeling op deze wijze te willen om zo veilig bij hun huis te kunnen 
komen en sommigen hebben dit ook aan Portaal kenbaar gemaakt. Echter Portaal beweert dat de kopers 
niet willen, terwijl kopers zeggen dat er helemaal niet over gesproken is tijdens de jaarlijkse vergadering. 
Het lijkt ons dat Portaal zijn verantwoordelijkheid in deze moet nemen en moet zorgen dat de huurders, 
maar ook hun gasten veilig de trappen op en af kunnen lopen. 

Wij verzoeken u daar waar de huurders in VvE’s in de meerderheid zijn de schakeling te wijzigen en De Ren-
dant en andere VvE’s, waar de huurders in de minderheid zijn, opdracht te geven dit probleem op de agen-
da te zetten en met de bewoners te bespreken. 

Wij zullen als bewonerscommissie ook bij de gemeente aandringen om te onderzoeken wat de oorzaak van 
de storingen is en deze op te lossen. 

Wij vertrouwen er op dat u dit gevaarlijke probleem oppakt en dat er van uw kant een oplossing geboden 
wordt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ron Druppers,  

voorzitter Bewonerscommissie Antilopespoor. 


