
 

Agenda beeldvormende vergadering 1 
Beleidsplan verlichting 
Datum vergadering 10 januari 2023 
Onderwerp Beleidsplan verlichting 

Start 20.00 uur 

Locatie Brandweerzaal, Rijnstraat 20 te Geldermalsen 
Voorzitter Bernard Hardick 
Griffier Ery Kooi 

 

Dit is een beeldvormende vergadering, met oriëntatie als doel. Deze vorm van vergaderen komt vaak voor bij een 

nieuw onderwerp dat op de gemeente afkomt. Of een thema waar de raad meer over wil weten. Het gaat in deze 

vergadering vooral om informatie verzamelen, inventariseren van mogelijkheden en kennis opdoen.  

 

De raad nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van harte uit voor deze vergadering. U 

kunt meeluisteren en meepraten. Aanmelden is niet nodig.  
 

Tijd Onderwerp Spreker 

20.00 uur Opening en uitleg programma Voorzitter  

20.10 uur Presentatie  Heleen Lieftink 

21.00 uur Start bezoek lichtlocaties Bus is beschikbaar 

22.00 uur Terug bij de Brandweerzaal Heleen Lieftink 

22.30 uur Afsluiting Voorzitter  

 

Een nieuw beleidsplan wordt voorbereid. Niet alleen voor de openbare verlichting, maar voor al het licht in de 

openbare ruimte. Denk daarbij aan reclameverlichting, verlichting van bedrijven, paardenbakken, 

bezienswaardigheden etc. 

Voor veel mensen is licht vanzelfsprekend. Velen zijn zich er niet eens van bewust. Maar hebben we het wel 

altijd en overal nodig? Staat de verlichting op de juiste locaties? Moet het in de nacht ook allemaal volop 

branden? Zijn er alternatieven die een betere bijdrage kunnen leveren aan de verkeers- of sociale veiligheid.  

Maar de andere lichtbronnen hebben ook effect op de openbare ruimte. Vinden we daar wat van en hoe kunnen 

we dat afstemmen? 

Om hier een gedegen antwoord op te kunnen geven, is het van belang om met elkaar buiten te gaan kijken op 

het moment dat het donker is.  

Met de input van deze avond gaan wij de uitgangspunten opstellen voor het nieuw op te stellen beleidsplan licht 

in de openbare ruimte in de gemeente West Betuwe. 

Wilt u aangeven of u wel of niet aanwezig bent zodat we daar met het vervoer rekening mee kunnen houden? 

Graag ontvangen wij uw bericht voor 10 januari aanstaande. Dus graag aanmelden. 


