
Raadsinspraak 27 oktober 2020 
 
Nacht van de Nacht 
 
Beste gemeenteraad 
 
Afgelopen weekeinde was de Nacht-van-de-Nacht. Heel veel andere 
jaren organiseerde de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap 
in de Nacht van de Nacht een activiteit om mensen bewust te maken 
van het belang van duisternis. Mensen die in de oude gemeente 
Lingewaal actief waren, herinneren zich ongetwijfeld de vele 
nachtwandelingen, die ons helaas overleden bestuurslid Ewout van 
der Kuip jaarlijks organiseerde in het Lingebos. Ook hebben wij twee 
maal in het donker over de Linge gevaren en hebben wij gewandeld 
in Mariënwaard.  
Mogelijk zijn mensen zich inderdaad bewust geworden van het 
belang van duisternis maar erg veel donkerder is het daardoor niet 
geworden in onze gemeente.   
De Vereniging is zich bewust van haar eigen beperkte invloed om 
gedrag van burgers te veranderen. Daarvoor hebben wij u -raad en 
college - heel hard nodig. Een gemeente heeft nu al diverse 
mogelijkheden om meer duisternis in het licht te scheppen, zelfs 
wettelijke.  
Ik ga u nu niet inhoudelijk overtuigen van het belang van duisternis in 
de nacht. Daarvoor heb ik hier tijdens uw Raadsspreekuur te weinig 
tijd. Wel kan VBL u nogmaals de Nieuwsbrief toesturen, die wij vorig 
jaar al einde oktober 2019 aan u toegestuurd hebben. 
Maar de Vereniging Behoud Lingelandschap wil u nu het volgende 
vragen: in veel gemeentes is al een nota duisternis vastgesteld. 
Daarin wordt doorgaans geïnventariseerd op welke plekken in de 
gemeente extra inspanningen moeten worden gedaan om het 
donkerder te maken. Ook worden in zo’n nota duisternis de 
mogelijkheden van de gemeente genoemd om duisternis te 
bevorderen, en uiteraard worden ook de andere belangen 
geïnventariseerd waarmee rekening moet worden gehouden, 



bijvoorbeeld verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Op sommige 
plekken moet daar wel rekening mee gehouden worden, op andere 
plekken niet. Graag wil ik u wijzen op de nota’s duisternis van de 
gemeentes Opsterland en Veere, 2 totaal verschillende nota’s die op 
de maat van hun eigen gemeente zijn gemaakt. Zij geven daarmee 
een goed inzicht waar je rekening mee zou kunnen en moeten 
houden. 
Dat ook onze inwoners belang hechten aan duisternis, spreekt al uit 
de mail die de VBL vanmiddag mocht ontvangen naar aanleiding van 
de Nieuwsbrief VBL over Duisternis van oktober vorig jaar, die wij dit 
jaar nogmaals naar onze leden hebben verstuurd: 
 
Hallo.XXXXXX, 

Vanavond maken we gebruik van onze spreekrecht bij de gemeenteraad West Betuwe om dit 

onderwerp: Duisternis, weer eens onder de aandacht te brengen van raadsleden. VBL vraagt 

o.a. aan de gemeenteraad om bij het college B&W te pleiten voor een Nota Duisternis West 

Betuwe. 

Wij beraden ons ook over te volgen stappen richting gemeente en zullen je daarover 

berichten. 

Maar klagen heeft altijd zin want hoe meer inwoners klagen hoe urgente het wordt om 

capaciteit vrij te maken om dit beleid op te stellen. 

Met vriendelijke groet, 

Vera van Loon 

secretaris VBL 

 

----- Original Message ----- 
From: XXXXXXXX] 

To: contact@lingelandschap.nl 

Sent: Tue, 27 Oct 2020 12:01:32 +0100 

Subject: Re: nacht van de nacht op 24 oktober 2020 

 

Beste medelingelandschapbewoner, 

  

Dank voor de info. 

Ik ben inwoner van Geldermalsen en erger mij al jaren aan de schijnwerpers die gericht staan 

op de fruitverwerkingsbedrijven achter het station. 

Totaal zinloos en enorm (licht)vervuilend. 

ik woon op de Burg. v. Geusauweg en het is er nooit donker. 

Het station straalt natuurlijk ook licht uit, maar dat begrijp ik nog. 

Die schijnwerpers op een lege loods echter niet. 

Enig idee of het zin heeft om hierover te klagen bij de gemeente? 

  
Vriendelijke groet, 
 

 

mailto:contact@lingelandschap.nl


  
Wat VBL aan u als gemeenteraad zou willen vragen, is of u het college 
zou willen vragen om een Nota Duisternis West Betuwe op te stellen. 
Daarmee zou er een beleidskader zijn waaraan bijvoorbeeld 
aangevraagde omgevingsvergunningen worden getoetst.  
En mocht u het college dat nog niet willen vragen of opdragen, dan 
kunt u in het verkiezingsprogramma dat u in 2021 ongetwijfeld gaat 
opstellen, de wens voor een Nota Duisternis kunnen opnemen.  Als u 
daar als fractie meer van wilt weten en misschien ook nog overtuigd 
wil worden van de noodzaak van duisternis, dan biedt de VBL aan om 
u daarmee op weg te helpen. Een mailtje of een telefoontje is 
genoeg, wij staan voor u klaar. En kijk eens op onze website 
Lingelandschap.nl. Daar kunt u bijvoorbeeld de Nieuwsbrief 
Duisternis van oktober 2019 vinden.  


