Beantwoording raadsvraag

Onderwerp

Verkeerslichten

Datum

13 november 2019

Nummer

RV-1940

Steller vraag

T. Oomen

Fractie

VVD

Portefeuillehouder

H. Verhees

Steller

D. Wijnen en
J. Baalman

Datum afdoening

2 december 2019

Maandagochtend reed ik, zoals vrijwel dagelijks, van mijn huis op de Gender via Helmond
naar Eindhoven. Op de Toon Kortoomslaan, waar ik rechts moet, zie ik dan een file staan
tot na de T-splitsing met de Maassingel. Deze wordt veroorzaakt door de verkeerslichten
bij de spoorwegovergang. Dit herhaalt zich wekelijks en is begonnen toen de nieuwe
verkeerslichten zijn geplaatst. In de oude situatie heb ik dit nog nooit gezien.
Mijn reis vervolgend kom ik aan bij de verkeerslichten N270 en de Binderendreef. Ik sta
vooraan een rood stoplicht. Zoals regelmatig het geval is springt na enkele seconden het
licht op knipperend oranje (storing) en begint het verkeer te rijden.
Toelichting vooraf
De verkeerslichten aan de Liesselseweg-Toon Kortoomslaan zijn in beheer en onderhoud
van gemeente Deurne. De verkeerslichten aan de Binderendreef-Helmondsingel zijn in
beheer en onderhoud van de provincie.
De antwoorden worden daarom per verkeerslichten apart gegeven.
Vraag en antwoord
1. Zijn de problemen met de verkeerslichten bij de spoorwegovergang op de
Liesselweg en de verkeerslichten op de N270/Binderendreef bekend bij het
college?
De verkeerslichten bij de spoorwegovergang aan de Liesselseweg zijn dit jaar vervangen
in het kader van het LVO (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen). In dit project zijn
de verkeerslichten omgebouwd naar slimme verkeerslichten (iVRI’s). Helaas kampt de
nieuwe regelinstallatie met enkele storingen en moeten nog enkele restpunten opgepakt
worden. Hier wordt aan gewerkt.
2. Wat is hiervan de oorzaak?
De oorzaken zijn verschillende factoren in het systeem of een defecte detectielus.
3. Zijn er nog meer problemen bekend met verkeerslichten in de gemeente
Deurne?

Nee.
4. Hoe wordt dit opgelost?
De gemeente en de externe verkeerslichtenspecialist die deze verkeerslichtinstallatie
mee heeft geïnstalleerd, zijn bezig om de storingen en gesignaleerde problemen te
herstellen/op te lossen. Een defecte detectielus is inmiddels hersteld.
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5. Wanneer wordt dit opgelost?
We streven er naar om de restpunten zo spoedig mogelijk op te lossen.
Antwoorden verkeerslichten Binderendreef-Helmondsingel
Zoals aangegeven in de toelichting vooraf, zijn deze verkeerslichten in beheer en
onderhoud van de provincie. We hebben contact opgenomen met de provincie. Zij geven
aan dat ook deze verkeerslichten recent zijn omgebouwd naar slimme verkeerslichten
(iVRI’s) en dat zij op de hoogte zijn van de storingen die zich voordoen. De provincie is
bezig om de storingen in de installatie en het systeem op te lossen.
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