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Vervangen SOX verlichting Hornderweg en Dorpsweg Twisk

Geachte heer/mevrouw,
Vervanging verlichting
Vanaf maandag 28 januari starten we met de vervanging van verlichting in de kernen Opperdoes,
Twisk en Abbekerk. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Klaver Infratechniek B.V. uit
Nibbixwoud en duren tot eind mei.
Vanaf 28 januari worden de armaturen vervangen op de locaties waar de mast niet vervangen
wordt. Deze werkzaamheden duren 3 weken en vinden plaats in alle drie de kernen.
Vanaf 4 maart starten we met het plaatsen van de nostalgische masten en armaturen aan de
Hornderweg en Dorpsweg. Deze werkzaamheden duren vier weken. Vanaf 8 april staat het
vervangen van de masten en armaturen in de omgeving Beukenlaan, Rositastraat en Weidelaan
gepland. Deze werkzaamheden duren een week.
LED verlichting
Alle oude armaturen met SOX lampen (het geel/oranje licht) in Twisk worden vervangen door
moderne LED armaturen (wit licht). In het geval van de Hornderweg en Dorpsweg met een
nostalgische uitstraling. De nieuwe verlichting wordt tussen 23:00 en 6:00 gedimd. Door het
toepassen van LED en het dimmen besparen we ruim 70% energie.
Dat is niet de enige reden dat de SOX lampen worden vervangen. Net als gloeilampen, worden ook
SOX lampen over enkele jaren niet meer geproduceerd.
Wit licht geeft ook een betere herkenning van kleuren. Kleurherkenning is heel belangrijk voor een
veilig gevoel op straat.
Vervangen masten
Gelijktijdig met de vervanging van de armaturen, worden ook veel oude lichtmasten vervangen. De
masten op de Dorpsweg en het Hornderpad vervangen we door nostalgische exemplaren.

Masten in tuinen
Langs de Dorpsweg staan er ook masten in tuinen. Om de mast te vervangen moet de aannemer
graven in de tuin. Zij doen dit zo zorgvuldig mogelijk, maar het kan voorkomen dat beplanting
sneuvelt. Wij raden u aan eventuele waardevolle beplanting zelf alvast op te rooien en elders
tijdelijk te planten zodat deze later teruggeplaatst kan worden. De nieuwe mast neemt door de
grotere diameter iets meer ruimte in. Soms betekend dit dat we de mast iets moeten verplaatsen
om deze te kunnen plaatsen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg. De toezichthouder markeert de
locaties van de masten een aantal dagen van tevoren. Als de situatie daarom vraagt belt hij even
aan om de nieuwe locatie af te stemmen.
Voorbereiding
Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden zijn lichtberekeningen gemaakt van de straten.
Daar waar nodig verplaatsen we lichtmasten om een betere lichtverdeling in de straat te krijgen.
Soms plaatsen we ook extra verlichting. Ondanks de zorg die wij in de voorbereiding hebben
gestoken kan het zijn dat u hinder heeft van de nieuwe verlichting. Neem in dat geval contact met
ons op. Wij proberen dan samen met u te achterhalen wat hiervan de oorzaak is. Soms kunnen we
het probleem eenvoudig oplossen.
Meer informatie
Op de website hebben wij een projectpagina. Daar kunt u de planning en tekeningen van dit project
terugvinden. Ook is deze bewonersbrief daar te downloaden.
www.medemblik.nl/nieuweverlichting
Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen? Belt u ons dan op werkdagen (maandag t/m donderdag) tussen 08.30 en 17.00 uur
of op vrijdag tussen 08.30 en 14.00 uur. Het telefoonnummer is 0229 856000. U kunt vragen naar
Mark Roelofsen of Sven Frantzen, geef daarbij aan dat het gaat om de vervanging van de verlichting
in Twisk.

Met vriendelijke groet,

Mark Roelofsen
Beleidsmedewerker BOVV

