
MINDER LICHT!?  

AMERSFOORT 

22 juni 2015 
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Kan het licht weg of kan het minder? 
afwegingen 

30% onder de norm kan best wel 

ze moeten er aan wennen 

ik heb mijn besparing al ingeboekt 

in buitengebied heb je geen licht nodig 

in buitengebied hebben de burgers recht op hetzelfde licht als in het centrum 

met een enquête komen we er wel uit  

het meeste licht wacht op een passant 

het gaat om bewustwording 



Rond de Tafel met stakeholders 

• juni 2013 RdT 

 

• diverse workshops 

 

• juni 2014 RdT 

 

• diverse workshops 

 

• januari 2015 projectstart “Licht minder!?” 

 

• juni 2015 2e projectworkshop Amersfoort 
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wegbeheerders vragen hulp bij 

het maken van de juiste keuzes  



• Project is mogelijk gemaakt door aan te haken bij de motie 

Faber m.b.t. verminderen lichtvervuiling 

• Onderdeel van het project is een onderzoeksopdracht van I&M  

• Het IGOV is betrokken bij het project  

• Project oriënteert zich hoofdzakelijk op het verblijfsgebied 

• Projectuitvoering is neergelegd bij Roger van Ratingen, Joren 

van Dijk en Geert Dijkstra. 
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“Minder licht ?! 
Een onderzoek naar de invloed van lichtreductie op sociale veiligheid 
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Projectresultaat 

1. Onderweg met en van elkaar geleerd 

 

2. Oplegnotitie op de ROVL 

 

3. Rapport aan het ministerie   
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Programma van vandaag 
13.30 Welkom 
 
14:00      ‘Minder licht?!’ in Amersfoort - door M. Tigelaar (wethouder Amersfoort) 
  
14:20     Workshopronde 1  
 ‘Minder licht?!’ in relatie tot normgeving – o.l.v. Roger van Ratingen 
 ‘Minder licht?!’ in relatie tot sociale veiligheid en beleving – o.l.v. Joren van Dijk 
  
15:00      Pauze 
  
15:20      Workshopronde 2 (zelfde workshops als bij ronde 1, wisseling van deelnemers) 
 ‘Minder licht?!’ in relatie tot normgeving – o.l.v. Roger van Ratingen 
 ‘Minder licht?!’ in relatie tot sociale veiligheid en beleving – o.l.v. Joren van Dijk 
  
16:00    Presentatie burgerparticipatie door Gooitske Zijlstra 
  
16:30      Workshop Participatie – o.l.v. Roger van Ratingen, Joren van Dijk 
  
17:00      Conclusies, vervolgstappen en afronding  
   
17:15      Napraten 
  
18:00      Sluiting 
 


