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Geacht college,  
 
Op 22 januari 2020 heeft ondergetekende vragen gesteld over de veiligheid van de Boekelosebrug. 
Na een half jaar vertraging en met de nodige problemen, is in juni 2019 de vernieuwde 
Boekelosebrug voor het publiek geopend. Het is een innovatieve brug waarbij o.a. op het wegdek, 
voor de duurzaamheid zonnepanelen zijn geplaatst waar ondergetekende, i.v.m. gladheid van de 
panelen, vragen over heeft gesteld.  
 
U heeft op 13 februari 2020 antwoorden gegeven op de gestelde vragen. Eén van vragen ging ook 
over de onderhoud van de brug.  
-  Wat zijn de verwachte kosten aan onderhoud bij normale weersomstandigheden en gebruik van 

de brug? Antwoord: Het constructieve onderhoud van de brug ligt bij Rijkswaterstaat. Het 
beheer van het wegdek berust bij de gemeente. De gemeente verricht alleen het dagelijkse 
onderhoud, bijvoorbeeld vegen. De kosten van onderhoud zijn opgenomen in de reguliere 
onderhoudsbudgetten van de gemeente. - . 

 
Ondanks dat het constructieve onderhoud bij Rijkswaterstaat ligt, is deú gemeente desondanks wel 
verantwoordelijk voor de veiligheid en het schoonhouden van de brug. Ook blijkt er nog wel het één 
en ander aan de brug te schorten en roept de innovatieve en duurzame brug ook vragen op. Wat 
betreft de veiligheid gaat het hierbij om de brugleuningen (paaltjes) die nabij het fietspad liggen en 
vooral om de bocht steeds lager worden. Dit is zeer gevaarlijk, vooral voor kinderen. Ook is de 
kwaliteit van de constructie, m.b.t. de paaltjes, niet om naar huis te schrijven. Zie hiervoor ook de 
bijgevoegde foto´s. Er worden door mensen die er verstand van hebben steeds grotere vraagtekens 
gezet bij de opbrengst van de zonnepanelen versus het verbruik van 662 led lampen. Ook doen 
´veel´ lampen het niet (zie foto). Men geeft aan dat de benaming duurzame brug alleen voor de 
buhne zou zijn. Ondergetekende zou dat erg betreuren en wil hier graag duidelijkheid over hebben.  
 
In 2019 heeft de rijksoverheid nog een groot onderzoek gedaan naar fietsleuningen op bruggen. In 
dit rapport ging het specifiek om fietsers maar werd er ook iets gezegd over de veiligheid van 
kinderen. Citaat: - Wat kinderen betreft, spelen vooral overklimbaarheid en openingen in de leuning 
een rol. Als referentie kan dan naar andere situaties en regelgeving gekeken worden -. Die situatie 
speelt zeker bij deze brug. 
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Gelet op het bovenstaande heeft ondergetekende de volgende vragen: 
 
 

1. Wat is de regelgeving geweest bij het bouwen van de brug en de vraag hierbij is de 
regelgeving wel goed toegepast? B.v. wat betreft de afstanden en hoogte van de 
bovengenoemde paaltjes? Graag hierover duidelijkheid hoe dat in zijn werk is gegaan.. 

2. Is er een bouwbesluit/keuringsrapport en heeft de gemeente daar een rol in gespeeld? Zo ja, 
welke? Zo nee, waarom niet? 

3. Ben u het met ons eens dat de kwaliteit/constructie van de paaltjes veel te wensen overlaat? 
En zo ja wat heeft u dit richting de verantwoordelijken ook aangegeven en waarom heeft men 
daar niets mee gedaan? Zo nee waarom niet? 

4. Bent het met ondergetekende eens dat de veiligheid van de brugleuningen (paaltjes) die 
nabij het fietspad en die vooral om de bocht steeds lager worden, zeer gevaarlijk zijn vooral 
voor kinderen? Als u het met ondergetekende eens bent waarom is daar nog steeds niets 
aan gedaan? 

5. De brug is nu bijna 2 jaar in gebruik en de vraag is, wat is de opbrengst van de 
zonnepanelen versus het gebruik van de 662 led lampen? Is dit wel zo duurzaam? Graag 
een overzicht verstrekken! 

6. In een eerdere brief aan het college (vragen en antwoorden) over de zonnepanelen is 
gememoreerd naar de nieuw aangebrachte coating van de zonnepanelen. Deze panelen zijn 
steeds erg vies en zullen daarom ook minder energie opwekken. De vraag is, moeten die niet 
regelmatig schoongemaakt worden en gebeurt dat ook en hoe vaak? Wat zijn de kosten van 
het schoonmaken en door wie worden die betaald? 

7. Zijn er nog veel onderhoudskosten te verwachten en voor welke is de gemeente Hengelo 
verantwoordelijk? Graag hoeveel deze jaarlijks zijn en zijn dit volgend het reguliere 
onderhoudsbudget? 

8. Wie is er verantwoordelijk voor de lampen die vervangen moeten worden? Het schijnt dat 
een fiks aantal lampen al maanden buiten bedrijf zijn en dat dit in oktober 2020 al gemeld is 
aan de gemeente. 

Ondergetekende ziet met grote belangstelling uw antwoorden en reactie tegemoet. 

 
Hoogachtend en vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 
Gemeente Hengelo 
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