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Onderwerp: Vervanging verkeersregelinstallatie Hogeweg te Zuidlaren

Geachte raadsleden,

Ter hoogte van de twee basisscholen in de Hogeweg te Zuidlaren bevindt zich een met verkeerslichten 
geregelde oversteek.

Deze oversteek zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers op een relatief veilige manier de Hogeweg, een 
gebiedsontsluitingsweg met hoogwaardig openbaar vervoer in de vorm van Q-link bussen, kunnen 
oversteken.

De verkeerslichten en masten die deze oversteek ondersteunen en beveiligen zijn aangeschaft in de 
jaren 2002 – 2004. Deze installatie is inmiddels zo verouderd dat de leverancier deze niet meer in het 
onderhoudscontract wil opnemen. Onderdelen zijn nauwelijks tot niet meer verkrijgbaar. De installatie 
draait nog maar dat kan ieder moment definitief gebeurd zijn. De technisch levensduur is ruimschoots 
overschreden. Feitelijk kunnen we stellen dat we geluk gehad hebben dat deze installatie het zolang 
heeft volgehouden.

Omdat wij bij dit soort installaties niet overgaan tot vervanging bij einde technische levensduur maar 
installaties zo lang mogelijk in de been proberen te houden kunnen wij het moment van vervangen niet 
plannen. De technische levensduur van dit soort installaties bedraagt ongeveer 15 jaar. De betreffende 
installatie is aangeschaft in 2002 - 2004, einde technische levensduur zou ongeveer 2017 zijn geweest. 
Zonder grote kosten hebben we de levensduur weten te rekken tot 22 jaar.

Het moment van vervanging is nu echter aangebroken. 

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de benodigde investeringskosten van € 60.500. 
Gezien de onveilige situatie en het feit dat het hier gaat om uitgaven die onvermijdelijk, onuitstelbaar en 
onvoorzien zijn, kunnen we niet wachten tot dit bedrag formeel door u beschikbaar gesteld is. Het 
benodigde krediet zal derhalve achteraf in de Voorjaarsbrief bij u opgevraagd worden.
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