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Inwoners en licht 
 

Buiten in de openbare ruimte speelt niet alleen de openbare verlichting een rol, maar ook 
alle andere verlichting. Ook van onze inwoners zoals verlichting aan de gevel, in tuinen 
en in paardenbakken. Samen bepalen al deze lichtbronnen het beeld buiten.  
Door goed te bedenken of het licht nodig is, geen onnodig lichthinder of lichtvervuiling 
veroorzaakt en zo energiezuinig mogelijke verlichting, kunnen we komen tot een 
duurzame, energiezuinige prettige leefomgeving. 
 

 
Foto: voorbeeld van tuinverlichting in onze gemeente. De bomen worden verlicht en ook vaak nog 
de hele nacht.  
 
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.  
 
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 bij het opstellen van dit beleidsplan het 
geval is. 
 
We vragen de ondernemers en onze inwoners om goed te kijken of en hoeveel en op wel 
tijdstip verlichting echt nodig is. 
Daarom vragen wij om: 
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- 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. Zo kunnen we van elkaar en met elkaar leren.  
 

 
Beleidsuitgangspunten gemeente Lochem: 

- Verzoek om terughoudend te zijn en te kijken hoeveel licht wanneer 
nodig is. 

 


