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Centrumgebieden 
Borger-Odoorn bestaat uit 25 kernen. Niet alle kernen hebben een echt centrum, omdat 
er ook kernen zijn met maar 300 inwoners. Daar waar wel een centrum is, zien we 
diverse lichtbronnen. Zo staat er openbare verlichting (lantaarnpalen), is er licht vanuit 
de winkels (etalages), reclameverlichting, feestverlichting en/of zijn er aangelichte 
gevels. Al deze lichtbronnen samen bepalen het licht in de openbare ruimte. 
 

 
Foto: centrum in Borger met andere lantaarnpalen dan elders in een woonwijk. 
 
 
Verlichte reclame 
In centrumgebieden zijn veel reclame-uitingen zichtbaar. Vaak is er in de avond net 
zoveel licht als in de nacht, bijvoorbeeld van etalages. Doordat dit licht fel is, moet de 
verlichting op straat (de openbare verlichting) ook feller branden dan anders nodig is. Als 
het licht op straat minder fel is dan van de etalage, dan ontstaat er een soort donker gat 
op straat. Op onderstaande foto is dat ook zichtbaar. De stoep lijkt donker doordat het 
licht van de etalages zo fel is. 
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Foto: Centrum Borger om 00.00 uur, verlichte etalages waardoor de openbare verlichting wegvalt 
en het donker op de stoep lijkt.  
 
Licht en camera’s 
Vaak wordt verlichting aangedaan als inbraakpreventie. Dat is echter alleen zinvol als er 
mensen zijn die kunnen reageren. Inbrekers kunnen zelfs voordeel hebben van licht. In 
sommige situaties is een alarminstallatie of een sensor lamp (die aanspringt als er 
iemand aankomt) effectiever. De camera moet geschikt zijn voor wat er geregistreerd 
moet worden (bijvoorbeeld gezichten of kentekens e.d.). 
 
 
Beleid 
In centrumgebieden wordt alleen gekozen voor decoratieve (afwijkende) masten als deze 
in belangrijke mate bijdragen aan de sfeer en herkenbaarheid. Vanwege de hogere 
kosten wordt in iedere situatie apart besloten of dit wenselijk en haalbaar is.  
 
De verlichting wordt in de avond gedimd (minder fel branden) zodra dit technisch 
mogelijk is. Op de parkeerterreinen is het licht in de avond gedimd en waar mogelijk 
gaat het in de nacht uit (zodra dit technisch mogelijk is). 
 
Als lichtkleur wordt (warm) wit licht aangehouden vanwege de kleur- en 
gezichtsherkenning. 
 
Feestverlichting in het centrum wordt in overleg met de middenstand bepaald. Het mag 
niet op de openbare verlichting aangesloten worden. 
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In het APV Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame is opgenomen dat:  

1. Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te 
voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het 
verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.  

 
Leddisplays zijn steeds vaker terug te vinden. De gemeente is zeer terughoudend ten 
aanzien van nieuwe leddisplays, maar ziet ook dat deze vorm van reclame een nieuwe 
ontwikkeling is. Qua locatie en kleurgebruik wordt per situatie bekeken of de 
verkeersveiligheid niet in het geding komt en of er geen lichthinder ontstaat. De 
leddisplays dienen in elk geval gedimd te worden in de avond en in de nacht uit gezet te 
worden. De richtlijn ‘Lichthinder’ van het NSVV (Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde) is ook leidend voor de gemeente evenals nieuwe richtlijnen ten 
aanzien van leddisplays. 
 
Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, gaat de gemeente in gesprek met winkeliers 
en andere bedrijven in het centrumgebied over duurzaamheid, energiebesparing, sfeer 
en leefbaarheid.  
Denk daarbij aan: 

- Verlichting te dimmen of uit te doen in de late avond en nacht; 
- Het licht goed te richten; 
- Energiezuinige verlichting toe te passen; 
- Zo laag mogelijk lampvermogen toepassen. 

 

Beleidsuitgangspunten: 
- decoratieve (afwijkende) masten worden geplaatst indien deze in belangrijke 

mate bijdragen aan sfeer en herkenbaarheid. 
- openbare verlichting gedimd in de avond en eventueel uit in de nacht op 
parkeerterreinen; 
- geen knipperende reclames toegestaan; 
- terughoudend ten aanzien van leddisplays; 
- in gesprek met de middenstand op het moment dat de situatie zich daarvoor 

leent. 


