
OFFICIËLE  INWIJDING  GROENE LANTAARNPALEN 

Rond 13.00 uur op Vrijdag 11 november 2016 zijn leden van het Wijkoverleg en buurtbewoners met vereende 

krachten begonnen aan  de voorbereidingen van de feestelijke opening ter gelegenheid van de installatie van de 

Groene Lantaarnpalen aan de Hastelweg tussen Strijpsestraat en Trudostraat. Er werd  een feesttent opgezet op het 

terrein naast nummer 28, compleet met verlichting en geluidsinstallatie. Er  werden 200 ballonnen opgeblazen en 

opgehangen aan de lantaarnpalen en in de omgeving. Er werd snel en efficiënt gewerkt, waardoor het werk ruim op 

tijd was gedaan. Studio 040 maakte tussen de bedrijven door een reportage over het project: 

https://youtu.be/d_hXBk8GPvY 

     

     

Rond half vijf verzamelden zich genodigden en belangstellenden  voor de officiële opening,  uitgevoerd door 

wethouder Torunoglu, die op tijd aanwezig was. De zon ging onder aan het eind van de Hastelweg, de hemel was 

strakblauw en de temperatuur daalde snel. 

 

https://youtu.be/d_hXBk8GPvY


Twan Haarmans, penningmeester van Stichting Strijp Binnen De Ring en medeorganisator van het evenement, 

benadrukte in zijn openingsspeech de uitstekende samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn geweest bij 

de totstandkoming van het project. Hij prees met name de rol van de gemeente, die alle medewerking heeft 

verleend aan een vlot verloop van de voorbereidingen. Er zijn daardoor goede afspraken gemaakt over installatie en 

onderhoud van de 10 Groene Lantaarnpalen. Bovendien heeft de gemeente een financiële bijdrage geleverd  in de 

vorm van een aanmoedigingssubsidie  en een bijdrage in het kader van “Smile factor in de openbare ruimte”. 

   

Marco Groenen beschreef vervolgens hoe het idee van de Groene  Lataarnpalen is ontstaan (zie bijgaande link: 
HASTWG_plangroenelichtmast) en bedankte iedereen die bij de totstandkoming en uitvoering betrokken i s 
geweest.  De stichting Strijp Binnen De Ring, de wijkcoördinator van de gemeente, de omwonenden, het bedrijf dat 
de bladeren heeft gemaakt en geplaatst en de sponsoren komen daarbij aan de beurt. 
 
Wethouder Torunoglu onderstreepte het belang van burgerinitiatieven als deze voor de stad. Hij nam ondanks ziekte 
de moeite om de opening te verrichten. Hij schetste het belang van het project in het kader van zijn visie op een stad 
waar burgers en gemeente samenwerken aan de verbetering van de leefbaarheid. De gevaarlijke verkeerssituatie op 
de Hastelweg, waar de verkeersbelasting  de laatste tijd wel erg hoog is door werkzaamheden aan Hoogstraat, 
Frederiklaan en Karel Martelweg , komt daarbij ook aan de orde. 
Niet voor niets heeft het initiatief een aanmoedigingssubsidie en een extra ondersteuning  in het kader van “Smile 
Factor in de openbare ruimte” ontvangen.   
 

     

Hij verrichte daarna de opening door een speciaal daarvoor versierde Groene Lantaarnpaal te begieten met 
champagne. 
Daarna volgde nog een levendig samenzijn van de aanwezigen onder het genot van een drankje. 
 



       

 

 


