Bezienswaardigheden
We hebben een mooie omgeving om van te genieten, maar ook de bezienswaardigheden
trekken bezoekers.

Foto: Baan in Biddinghuizen; een combinatie van natuur en kunstwerk.

In de gemeente hebben we diverse kunstwerken, monumenten en kerken.
Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen erfgoed (gebouwen die gemeentelijk
monument kunnen zijn) en kunst in de openbare ruimte. In het erfgoedbeleid van de
gemeente gaat de aandacht vooral uit naar het behoud van waardevol erfgoed. Het
onderwerp verlichting komt daar niet in voor. Bij waardevol erfgoed, zoals gemeentelijke
monumenten, kan aanlichten gedurende enkele uren positief zijn voor de beleving en
waardering van het erfgoed.
Het is belangrijk om de eigenaren van het erfgoed erbij te betrekken, Dit geldt in geval
van kunst ook voor kunstenaren of de erven van de kunstenaar.
Een aantal kerken, monumenten en kunstwerken is verlicht. Deze verlichting is soms de
hele nacht aan en het licht schijnt dan vaak alle kanten op. Ook hebben we windmolens
in de gemeente die ‘verlicht’ zijn. Hiervoor gelden wettelijke regels.

Foto: Kunstwerk langs de Wissel is de hele nacht verlicht.

Beleid
De gemeente wil monumenten, kerken, kunstwerken e.d. niet vanzelfsprekend verlicht
hebben. Alleen als het een waardevolle toevoeging levert aan het beeld in de avond,
wordt er verlicht. En dan maar een beperkt aantal uren, niet de hele nacht. In verband
met het terugbrengen van energiegebruik en lichthinder willen we niet verlichten als dit
niet nodig is.
Bij erfgoed of kunst in eigendom van de gemeente wordt de verlichting na 00.00 uur
uitgeschakeld. Ook dient de verlichting goed gericht te zijn en niet omhoog te stralen. Zo
kan onnodige lichthinder en lichtvervuiling verminderd worden.
Bestaande verlichting wordt de komende jaren (indien dit nodig is) vervangen en
conform bovenstaande ingericht.
De gemeente gaat in gesprek met andere eigenaren van monumenten, kerken,
aangelichte bomen en dergelijke. Gezamenlijk wordt bekeken of het mogelijk is om de
verlichting na 00.00 uur uit te zetten en de verlichting goed te richten, energiezuinig en
niet te fel gemaakt kan worden.

Beleidsuitgangspunten gemeente Dronten:
- Alleen verlichten als waardevolle toevoeging is;
- Uit na 00.00 uur of gedimd;
- Goed gericht licht zijn;
- In gesprek met derden indien de situatie daarom vraagt.

