Inwoners en licht
Verlichting bij woningen
Niet alleen de openbare verlichting speelt een rol buiten in de openbare ruimte, maar ook
verlichting van onze inwoners. Verlichting aan de gevel, in tuinen en in paardenbakken.
Samen bepalen al deze lichtbronnen het beeld buiten.
Het is belangrijk om samen bewuster om te gaan met al het licht. Wanneer hebben we
het nodig en hoeveel licht.
De gemeente vraagt alle inwoners om:
-   Alleen buiten te verlichten als het nodig is
-   Gebruik te maken van sensorlampen, tijdschakelaard of bewegingsmelders
-   Tuinverlichting na 23.00 uur uit te doen
-   Paardenbakken alleen te verlichten op het moment dat ze gebruikt worden en dan
een laag vermogen gebruiken
-   Geen fel licht te gebruiken en goed te richten
-   Later op de avond te dimmen (minder fel licht)
-   Te genieten van een prachtige donkere nacht en sterrenhemel!
Galerijverlichting
Vaak brandt er veel en gedurende de hele nacht de galerijverlichting. Dit licht is van
verre al zichtbaar en zorgt soms voor lichthinder. Ga in gesprek met elkaar om te kijken
of het licht minder kan of uit kan in de nacht. Zo kunnen we met elkaar straks weer een
mooie sterrenhemel zien.

Foto: De Gitaar in Ewijk, galerijverlichting
Nacht van de Nacht
Jaarlijks wordt de Nacht van de Nacht georganiseerd op de laatste zaterdagavond van de
zomertijd. Er is aandacht voor de schoonheid van de nacht. Iedereen wordt gevraagd om
de eigen verlichting uit te schakelen.

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.
Dit nieuwe beleidsplan ‘Beuningen Buiten Gewoon Verlicht’ is een startpunt voor de
gemeente om in overleg te gaan met bijvoorbeeld sportverenigingen en
ondernemersverenigingen. Maar ook met een oproep richting de inwoners om bewuster
met licht en donkerte om te gaan.
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