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Voetpaden en Achterpaden 
 
Voetpaden 
In de gemeente Lochem hebben we op heel veel plekken voetpaden. Voetpaden welke 
langs een rijbaan of fietspad liggen.  

 
 
Of die gescheiden worden door struiken/grasveld van een rijbaan of fietspad, maar wel 
evenwijdig eraan lopen.  

  
 

Of voetpaden die los door de woonwijken lopen. We noemen dit vaak solitaire voetpaden. 
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Sociale veiligheid (en dan vooral het gevoel van veiligheid) speelt met name een rol op 
losse voetpaden. Vaak worden deze voetpaden gebruikt om de honden uit te laten.  

 
Foto: Meierinkstraat in Eefde, een pad dat veel gebruikt wordt om de honden uit te laten. 
 
Als er zicht vanuit de omgeving op de voetpaden is, dan is er sprake van enige mate van 
sociaal toezicht. Echter vaak liggen de voetpaden tussen de wijken in zonder dat er zicht 
vanuit de omliggende omgeving op de paden is. We spreken dan van schijnveiligheid als 
deze voetpaden verlicht zouden zijn. 
 
 
Achterpaden 
Achterpaden zijn paden die achter de huizen langs lopen. Dit zijn vaak smalle paden om 
toegang te krijgen tot de achtertuinen. De achterpaden die in eigendom zijn van de 
gemeente, zijn niet verlicht. Vaak zijn de achterpaden niet in eigendom van de 
gemeente, maar bijvoorbeeld van de woningbouwvereniging. Die bepalen dan of het 
achterpad verlicht wordt. 
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Foto: Het Have in Eefde, achterpad van de gemeente dat niet verlicht wordt. 
 
 
Beleid voetpaden 
Voetpaden langs een doorgaande weg worden over het algemeen mee verlicht met de 
rijbaan of het fietspad. Ligt het voetpad gescheiden van de rijbaan of fietspad dan wordt 
deze in principe niet apart verlicht.  
 
De gemeente verlicht solitair gelegen openbare voetpaden niet, tenzij ze woonwijken 
verbinden of als het doorgaande paden zijn en er voldoende sociale controle is. Dit wordt 
per situatie beoordeeld. Indien ze wel verlicht worden, dan wordt de verlichting in de 
avond gedimd. Op die paden waar na 23 uur niet gebruik meer van gemaakt wordt of 
heel sporadisch, kan besloten worden om na 23 uur het licht uit te zetten zodra dit 
technisch mogelijk is. Dit zal wel met de omgeving afgestemd worden. 
 
Beleid Achterpaden 
Achterpaden in eigendom van de gemeente worden niet verlicht. Zijn de achterpaden 
van de woningbouwvereniging, dan bepaald die of het verlicht wordt.  

 

Beleidsuitgangspunten gemeente Lochem: 
- Losse voetpaden niet verlichten tenzij woonwijken verbindt, doorgaande 

paden zijn en er voldoende sociale controle is; 
- Verlichting gedimd zodra technisch mogelijk; 
- Wellicht verlichting op voetpaden uit in de nacht als er geen gebruik van 

wordt gemaakt; 
- Achterpaden in eigendom van de gemeente worden niet verlicht. 

 


