Bedrijventerrein
In de gemeente hebben we een aantal grotere en wat kleinere bedrijventerreinen. Op
deze terreinen zien we een combinatie van lichtbronnen:
-   openbare verlichting;
-   verlichting van bedrijven.
De openbare verlichting is vaak volop aanwezig. De verlichting op industrieterrein De
Schoenaker in Beuningen kenmerkt zich door wit licht. Dit is hier op wens van de
bedrijven aangebracht.
Op het Shoppingpark de Heuve staat de verlichting langs de Hadrianussingel als bij een
gebiedsontsluitingsweg.
De verlichting van bedrijven bestaat uit verschillende soorten verlichting. Dit kan
verlichting op het terrein van het bedrijf zijn, licht dat vanuit het pand naar buiten
straalt, reclameverlichting aan de gevel of een reclamebord langs de weg.
Al het licht bij elkaar bepaalt het beeld op straat. Vaak zien we dat door de felheid van
het licht een reclamebord niet eens leesbaar is in de avond.

Foto: Bedrijventerrein in onze gemeente; reclamebord aan de gevel is zo fel verlicht dat
het niet meer leesbaar is.
Beleid openbare verlichting op industrie/bedrijventerreinen
Voor de verlichting op de industrie en bedrijventerreinen kiezen we voor gematigd licht
dat in de avond gedimd kan worden. De kleur van de verlichting zal wit zijn of een
andere kleur waarbij een juiste kleurweergave mogelijk is.
In samenspraak met de ondernemersvereniging kan op ‘De Schoenaker’ het huidige
armatuur omgezet worden in LED verlichting met dimmogelijkheid. Hetzelfde kan plaats
vinden op het industrieterrein De Sluis te Weurt.

Oproep bedrijven
De gemeente vraagt ondernemers hierbij aan te sluiten door ’s nachts hun verlichting te
dimmen of zelfs uit te schakelen. Dit geldt voor de lampen op het terrein, aan de gevel,
het naambord, en de verlichting binnen in het gebouw. Dit zorgt voor
energie(kosten)besparing en minder lichthinder en –vervuiling.
Bij reclame gaat het niet alleen om verlichte naamborden en gevels. Door de opkomst
van LED zien we steeds meer zogenoemde LED displays. Deze displays hebben veel
bewegende of knipperende beelden die erg fel zijn. Als gemeente willen we dit niet
toestaan.
Bij een opvallende lichtbron gaat de gemeente in gesprek hierover met de
ondernemer/eigenaar van het pand. Leidraad vormen de richtlijnen van de Nederlandse
Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van lichthinder.

Foto: Afbeelding van een LED-display. Deze komen steeds vaker en komen de
verkeersveiligheid niet ten goede.
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