
Inwoners 
 

Niet alleen de openbare verlichting speelt een rol buiten in de openbare ruimte, maar ook 
de verlichting van ons allemaal. Verlichting aan de gevel, in tuinen en in paardenbakken. 
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 struiken/bomen worden verlicht en ook 
vaak nog de hele nacht. Misschien kan het met minder vermogen, minder lampen en uit na 23.00 
uur? 
 
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.  
 
Nacht van de Nacht 
Jaarlijks wordt de Nacht van de Nacht georganiseerd op de laatste zaterdagavond van de 
zomertijd. Er is aandacht voor de schoonheid van de nacht. Iedereen wordt gevraagd om 
de eigen verlichting uit te schakelen.  
 
Participatie 
Samen met Plaatselijk Belang Biddinghuizen en de inwoners uit een aantal straten 
hebben we gekeken waar licht nodig was, op welke tijden en hoeveel. Want het licht 
buiten is voor alle inwoners. Een dergelijk traject is voor herhaling vatbaar, wanneer dit 
een beperkte groep mensen uit een vergelijkbare omgeving betreft. De inwoner weet 
immers wat er speelt in de buurt.  
 
 



 

Beleid 
In de openbare ruimte zijn veel lichtbronnen. Een aantal zijn van de gemeente, maar het 
merendeel niet. Gezamenlijk kunnen we energie besparen, lichthinder en lichtvervuiling 
verminderen. 
 
De gemeente plaatst alleen nog maar energiezuinige, dimbare openbare verlichting. De 
hoeveelheid licht op straat wordt niet meer dan in 2017 het geval is. 
Zodra dit technisch mogelijk is, doet de gemeente haar openbare verlichting uit tijdens 
de Nacht van de Nacht (op die locaties waar dat verantwoord is). Ook zullen we dan in de 
media stil staan bij het onderwerp Bewuster Verlichten. 
 
Dit nieuwe beleidsplan is een startpunt voor de gemeente om in overleg te gaan met en 
voorlichting te geven aan sportverenigingen en ondernemersverenigingen over bewuster 
verlichten. Maar ook met onze inwoners om bewuster met licht en donkerte om te gaan 
in de eigen omgeving. Dit kan door bijvoorbeeld: 

- Alleen buiten te verlichten als het echt nodig is; 
- Gebruik te maken van sensorlampen, tijdschakelaars of bewegingsmelders; 
- 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 laagvermogen gebruiken dat goed gericht is op de paardenbak; 
- Later op de avond te dimmen (minder fel licht). 

 
We betrekken de inwoners actief bij grote veranderingen in het lichtbeeld op straat door 
bijvoorbeeld vooraf samen te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Of door na de 
veranderingen te evalueren. Bij nieuwbouwprojecten betrekken we bewoners door middel 
van evaluaties.  
Zo kunnen we van elkaar en met elkaar leren.  
 

 

Beleidsuitgangspunten gemeente Dronten: 
- In gesprek met elkaar; 
- Bewust kijken naar hoeveelheid licht en tijdstip. 


