
  

 

Agenda IGOV 15 september 2020   

 
 

 
AGENDA 

Vergadering   Intergemeentelijk overleg Openbare Verlichting 
op dinsdag ochtend 15 september in Steenwijk 

 
Datum  Dinsdag 15 september 2020 
Tijd   10:00 uur tot 12:15 uur (lunch) Na de lunch is er het IGOV kenniscafé Licht op Landschap. 
Locatie        Theater De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk 

     
Het theater is direct naast NS station Steenwijk. https://www.demeenthe.nl/contact/route-en-parkeren/ 

 

Corona maatregelen 
Er is voor een theater gekozen omdat we er dan verzekerd van zijn dat de zaal en organisatie bekend 
is met de corona maatregelen. OVLNL/IGOV controleert dit ook vooraf en tijdens de bijeenkomst. 
Zodat de gezondheid en veiligheid is geborgd. Uiteraard vragen we van de deelnemers zich ook aan 
de regels van het RIVM, de overheid en het theater te houden. Het aantal toegestane deelnemers is 
daarom ook beperkt. 

 

 

 
Vergaderstukken :Agenda 
  Verslag IGOV vergadering 15 januari 2020 
 Verslag IGOV vergadering en IGOV – Installateuroverleg 5 sept 2019 
  Matrix aanbestedingsvormen 
  Memo doelen overleg IGOV-Installateurs (ter info) 
 
De vergaderstukken zijn op de IGOV website achter de leden login te vinden. 
Deze vergadering is alleen toegankelijk voor IGOV leden van Overheden en genodigde Installateurs 
 
Na de lunch is er het IGOV kenniscafé met als onderwerp : “Licht op Landschap”    
 
Meld je aub aan via het aanmeldformulier !   
 
Aanmelden voor  de vergadering en/of het Kenniscafé: 
https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren 
 
 

    
  10:00 uur 

1. Opening en mededelingen 
- OVL congres online 22 oktober 2020 
- Vakbeurs Stay & Go (alternatief voor vakbeurs Openbare Ruimte) 2 en 3 december 
- … 

 
10:15 uur 
2. Diverse bespreekpunten en tijdens vergadering  ingebrachte punten 

- IGOV speldje  
- Bespreekpunten nav verslag vergadering 15 januari 2020 ( verslag wordt tijdens de vergadering niet 

doorgenomen dus graag jullie bespreekpunten vooraf noteren en inbrengen tijdens dit agendapunt) 
 
 

https://www.demeenthe.nl/contact/route-en-parkeren/
https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren
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10:30 uur 

3. Netbeheerzaken   

 Status van het overleg IGOV-Netbeheerders 

 Voortgang werkgroep Veiligheid 

 Liander brief kosten onterechte storingen 
 
11:00 uur 

4.  Overleg IGOV leden en Installateurs.  

 Matrix aanbestedingsvormen 
 

12:15 uur 
8.  Sluiting en lunch 


