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Vraag en antwoord

Wat gaat er precies gebeuren? 
Vanaf september 2016 worden ongeveer 25 lantaarnpalen in uw dorp uitgeschakeld. 

Waarom worden lantaarnpalen uitgeschakeld?
 De Gemeente Leeuwarden wil de komende jaren minder straatverlichting. Dit levert niet 

alleen een besparing op energie- en onderhoudskosten, maar is ook milieuvriendelijker en 

duurzamer.

Hoe en door wie worden de lantaarnpalen uitgeschakeld? 
Het bedrijf ZIUT gaat met een monteur langs alle uit te schakelen lantaarnpalen en 

verwijdert een zekering.

 

Hoe is het merkbaar of een lantaarnpaal is uitgeschakeld of 
defect is?
Een rode sticker met de tekst `Licht uit´ op de uitgeschakelde lantaarnpaal maakt duidelijk 

dat deze bewust is uitgeschakeld en dus niet defect is. 

Hoe is bepaald welke lantaarnpalen uitgeschakeld kunnen 
worden? 
De verkeersveiligheid moet op het huidige niveau blijven. Daarom blijven op kruispunten 

en gevaarlijke weggedeeltes bij bochten de lantaarnpalen branden. 

Wordt het hierdoor niet onveiliger?
Door minder verlichting ontstaat mogelijk meer angst voor vandalisme, inbraken en 

daarmee sociale onveiligheid. In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. Wist u bijvoorbeeld 

dat de meeste inbraken overdag plaatsvinden? Onderzoek heeft aangetoond dat er geen 

verband bestaat tussen ‘nachtelijke’ inbraken en het ontbreken van openbare verlichting. 

Sociale veiligheid wordt bepaald door de aanwezigheid van mensen. 

Waar kan ik reageren?
Aanvullende informatie kunt u vinden op www.leeuwarden.nl/verlichting. Hier vindt u het 

beleidsplan ´Het Donker Belicht ,́ de plattegrond met de uit te schakelen lantaarnpalen en 

het ´Contactformulier uitzetten lantaarnpalen’

Nieuwsbrief 2, inloopavond
De gemeente organiseert  te zijner tijd voor uw dorp een inloopavond waar u kunt reageren 

op de uitgeschakelde lantaarnpalen. U wordt hierover geïnformeerd door nieuwsbrief 2 

welke huis aan huis wordt verspreid. Na de inloopavond wordt definitief bepaald welke 

lantaarnpalen definitief uit het straatbeeld verdwijnen. Enige tijd daarna worden de 

lantaarnpalen welke gehandhaafd blijven weer aangezet.
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1. Gemeente Leeuwarden, sector Wijkzaken heeft een 1e 

verkenning aan de hand van de plattegrond waarop alle 

geplaatste lantaarnpalen zijn ingetekend. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de criteria van het beleidsplan ‘Het 

Donker Belicht’. 

2. Op de dorpskaart wordt ingetekend welke lantaarnpalen 

uitgezet kunnen worden. De ambtelijke werkgroep OVL 

(= openbare verlichting) maakt met deze ingetekende 

kaart een inhoudelijke afweging. Er wordt gekeken naar de 

sociale - en verkeersveiligheid, duurzaamheid, milieu, sfeer 

en betaalbaarheid. De dorpsagent toetst de tekening op 

sociale- en verkeersveiligheid. 

3. Het dorpsbelang/plaatselijk belang wordt geïnformeerd 

over de voorlopige plannen over de OVL, en de wijze 

waarop de inspraak in het dorp wordt geregeld. De 

ingetekende concepttekening OVL wordt beschikbaar 

gesteld. Uitgangspunt is dat het dorpsbelang/

plaatselijk belang de concepttekening OVL beoordeelt 

en een rondgang in het dorp maakt om te zien welke 

lantaarnpalen op de nominatie staat om uitgezet te 

worden. Zij krijgt de gelegenheid correcties toe te passen 

en haar visie kenbaar te maken. Aan de hand van die 

informatie wordt een voorlopig plan van aanpak opgesteld. 

4. Via www.leeuwarden.nl/verlichting vindt u de kaart van uw 

dorp waarop is ingetekend welke lantaarnpalen binnenkort 

worden uitgezet. Uitgangspunt van deze kaart is het 

voorstel zoals dat samen met het dorpsbelang/plaatselijk 

belang tot stand is gekomen (stappen 1 t/m 3). U heeft de 

mogelijkheid wijzigingen in de concepttekening OVL voor te 

stellen mits de doelstelling  besparing als uitgangspunt blijft 

gelden. De lantaarnpalen worden voorzien van een rode 

sticker. Deze sticker geeft aan dat er niets technisch mis 

is met de lantaarnpaal, maar dat de lantaarnpaal bewust 

is uitgezet. Als bewoner kunt u daarmee zelf ervaren wat 

de effecten zijn van het uitzetten van de verlichting en 

daarmee het effect van de geplande verwijdering van deze 

lantaarnpalen.

 

5. Na de uitschakel periode wordt de 2e nieuwsbrief (huis 

aan huis) verspreid in uw dorp. Hierin staat de datum 

aangekondigd waarop er een inloopavond plaats vindt in 

uw wijk. Het doel van deze inloopavond is de bewoners 

de gelegenheid te geven vragen te stellen. Na deze avond 

wordt bepaald welke lantaarnpalen definitief worden 

verwijderd. De wethouder wordt hiervan op de hoogte 

gesteld.

6. In de derde en laatste nieuwsbrief wordt aangekondigd 

wanneer de lantaarnpalen daadwerkelijk worden 

verwijderd. U wordt op de hoogte gebracht van mogelijke 

wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden en de 

planning.


