
Inwoners 
 

Buiten in de openbare ruimte zien we niet alleen de openbare straatverlichting, maar nog 
veel meer verlichting. Verlichting in tuinen, aan de huizen, in de paardenbakken en noem 
maar op. Samen bepalen al deze lichtbronnen het beeld buiten.  
Het is belangrijk om samen bewuster om te gaan met al het licht. Waar, wanneer en 
hoeveel licht is er nodig? 
 

 
Foto: voorbeeld van tuinverlichting in onze gemeente. De boom wordt vaak de hele nacht verlicht.  
 
Bij het vervangen van oude verlichting door led valt er soms minder licht op de gevels 
van de huizen. Als iedereen dan een lamp bij de voordeur plaatst, verbruiken we meer 
energie dan voorheen in plaats van minder. Dat is ook niet de bedoeling. 
 
Participatie 
In het buitengebied betrekt de gemeente haar inwoners bij het, daar waar mogelijk, 
verminderen en verduurzamen van de openbare verlichting. U als inwoner weet als geen 
ander waar licht echt nodig is en waar het met minder toe kan.  
 
Beleid 
Zoals gezegd zien we meer licht buiten in de openbare ruimte dan de openbare 
verlichting. Die andere verlichting is echter vaak niet van de gemeente, maar van onze 
inwoners of bedrijven. 
De gemeente vraagt haar inwoners om bewuster met licht en donkerte om te gaan. Dit 
kan bijvoorbeeld door: 

- Alleen buiten te verlichten als het echt nodig is; 
- Gebruik te maken van sensorlampen, tijdschakelaars of bewegingsmelders; 
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- Tuinverlichting na 23.00 uur uit te doen, geen fel licht te gebruiken en goed te 
richten; 

- Paardenbakken alleen te verlichten op het moment dat ze gebruikt worden en dan 
een laag vermogen gebruiken dat goed gericht is op de paardenbak; 

- Later op de avond te dimmen (minder fel licht). 
 
Gezamenlijk kunnen we energie besparen en lichthinder & lichtvervuiling verminderen! 
 

Beleidsuitgangspunten: 
- In gesprek met inwoners blijven; 
- Samen kijken of er minder energie verbruikt kan 

worden en lichthinder verminderd kan worden; 
- Bewuster in de eigen omgeving met licht om gaan. 


