
 
 

 
 
Aan de bewoner(s) van 
 

 
 

 Postadres Postbus 500 
7770 BA Hardenberg 

Bezoekadres Stephanuspark 1 
7772 HZ Hardenberg 

Internet www.hardenberg.nl 

Telefoon 14 0523 

 
 

Uw kenmerk    

Zaaknummer 417311   

Behandeld door: Henk Essing Hardenberg, 9 november 2022 

Onderwerp Vervanging openbare verlichting   

 
Geachte bewoner(s), 
 
Een uniek moment; we gaan de openbare verlichting (OVL) vervangen in het buitengebied.  
Gaat dit om uw woonomgeving? En wilt u graag meedenken over de invulling voor de komende jaren?  
Dan nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst in uw gebied! 
 
Vervanging openbare verlichting 
De openbare verlichting in het buitengebied is na een periode van 30-40 jaar aan vervanging toe. Een 
omvangrijk project dat niet vaak voorbij komt en bepalend kan zijn voor uw woonomgeving. Nu willen we 
niet zomaar alles één op één vervangen. Daarom willen we graag samen met inwoners van het 
buitengebied bespreken hoe we dit op een duurzame wijze kunnen invullen. Door samen goed te kijken 
waar wel, minder of geen verlichting nodig is of alternatieven mogelijk zijn, kunnen we samen komen tot 
duurzame openbare verlichting in de gemeente. 
Uw mening is belangrijk, want u kent uw eigen woonomgeving tenslotte het beste!  
In elk gebied organiseren we binnenkort een bijeenkomst.  
 
Over de bijeenkomst 
Tijdens de bijeenkomst zijn naast het Plaatselijk Belang en andere instanties aanwezig. Door met elkaar  
goed te kijken naar de plekken waar wél, minder of wellicht géén verlichting nodig is (of waar andere, 
veilige alternatieven mogelijk zijn), kunnen we samen met u tot een duurzame oplossing komen.  
 
Wilt u hier bij zijn? 
Denkt u graag met ons mee over de openbare verlichting in uw woonomgeving? Kom dan naar de 
bijeenkomst in uw gebied. We hebben voor elk gebied (en daarmee uw woonplaats) een moment 
gepland. U moet zich voor deze avond aanmelden. Dit kan heel gemakkelijk door uw naam + woonplaats 
te mailen naar collega Yvonne Korhorn, via het e-mailadres: ovl@hardenberg.nl. Telefonisch opgeven kan 
ook. Yvonne is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag, tussen 09:30 en 13:00 uur via: 0523-289380. 
 
Een tip. Kunt of wilt u zelf niet, maar vind u het wel belangrijk dat er iemand uit uw omgeving aanwezig is?  
Dan kunt u wellicht een oproep doen aan anderen in uw buurt, bijvoorbeeld via een eventuele buurt-
whatsappgroep?   
 
 

http://www.hardenberg.nl/
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Gebied* Datum Locatie Adres 

4 17 november, 19:30 uur Veur Mekaar Burgemeester Oprellaan 5, Bergentheim 
3 28 november, 19:30 uur Gebouw de Hoogenweg Hoogenweg 45, te Hoogenweg 
2 1 december, 19:30 uur Het Kronkelhonk Kronkelweg 2, Slagharen 
1 6 december, 19:30 uur MFC De Baron Julianastraat 54, Dedemsvaart 

 
 
Tot slot 
Wij vinden uw betrokkenheid belangrijk en willen graag in samenspraak een duurzaam voorstel opstellen 
voor de komende jaren. We hopen u met deze brief te hebben gemotiveerd om naar de bijeenkomst in uw 
gebied te komen. Graag tot ziens en een prettige dag toegewenst!  
 
Hartelijke groet,  
namens het team civiele techniek, 
 
 
R>Olde Kalter 
Teamleider OG - Infrastructuur, gebouwen en gronden 
Openbaar Gebied, gemeente Hardenberg 
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