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Nijverdal, 6 maart 2012 

Betreft: openbare verlichting buitengebied 

Geachte heer Scholten, beste Jan, 

Bijgaand stuur ik hierbij de brief die wij als buurtvereniging hebben verzonden aan B & W van 
de Gemeente Hellendoorn inzake de geplande wijzigingen openbare verlichting buitengebied. 

Ik vertrouw erop dat de gemeenteraad onze bezwaren mee zal nemen in de besluitvorming. 

Als er nog vragen zijn dan willen wij die graag toelichten. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging "Gemeenschapshuis Hexel", 
namens het bestuur, 

Herman TijhuisvJ 
penningmeester 

Secretariaat: 

H. Morsink 
Hexelerweg 48 
7441 PD Nijverdal 



Hoogachtend, 

Vereniging "Gemeenschapshuis Hexel", 
namens netbestuur, 

H. Tijhuis^/] I 
penningmeester 

Secretariaat: 

H. Morsink 
Hexelerweg 48 
7441 PD Nijverdal 

Kopie: Gemeenteraad Gemeente Hellendoorn 



College van B & W 
Postbus 200 
7440 A E Nijverdal 

BUURTSCHAPVERENIGING 
Hexelerweg 32, 7441 PD Nijverdal 

Nijverdal, 6 maart 2012 

Betreft: openbare verlichting buitengebied 

Geacht College, 

Als bestuur van de buurtvereniging is ons de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de 
plannen voor de wijziging van de openbare verlichting in het buitengebied niet ontgaan. 
Wij voelen ons als vertegenwoordiger van de gehele buurt 't Hexel dan ook geroepen om 
namens de buurtbewoners (noabers) eveneens de bezwaren bij u kenbaar te maken. 

Wij begrijpen dat wegens bezuinigingen allerlei maatregelen moeten worden genomen om het 
budget binnen de perken te houden, maar hier wordt wel erg rigoureus ingegrepen. 
Hier en daar verlichting verwijderen is nog te begrijpen, maar bijna alles is wel erg veel van 
het goede. Graag willen wij daarom uw aandacht vragen voor de bezwaren die door onze 
buurtbewoners aan ons kenbaar zijn gemaakt, waarvan een deel ook reeds op persoonlijke 
titel via de website. 

Door het natuurlijke verloop is de buurt behoorlijk aan het "verjongen", waardoor steeds meer 
jonge en schoolgaande kinderen van de wegen in ons buitengebied gebruik maken. 
Ook de oudere generatie en slechtzienden kunnen zich nu nog enigszins veilig verplaatsen 
met de huidige verlichting, maar bij verwijdering worden deze personen afhankelijk van 
derden. 
Omdat er in het buitengebied geen veilige wandel- en/of fietspaden zijn doen zich momenteel 
al regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties voor, mede omdat zowel de Hexelerweg als de 
Lage Esweg en Ligtenbergerweg gebruikt worden als sluiproute richting Holten. 

De bewoners van het Hexel verzoeken u daarom het huidige plan te heroverwegen met de 
samenvatting van de volgende argumenten: 

gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen in donker en bij mist 
beter zicht voor alle weggebruikers 
bij mist en slecht weer vallen alle oriëntatiepunten weg 
sociale veiligheid 
individuele veiligheid 
het op afstand houden van ongenode gasten en inbrekers 
senioren en jonge meiden durven niet meer in het donker de deur uit 


