Parkeerterreinen
De gemeente Culemborg heeft op diverse locaties in de gemeente parkeerterreinen. Denk
aan parkeerterreinen bij winkels, bij natuurgebieden en bossen, maar ook parkeerterreinen
bij bedrijven en sportparken. Veel van deze verlichting is in eigendom van de gemeente,
maar zeker niet altijd. Soms is deze ook van een bedrijf, een winkelier of een
sportvereniging.
Lege parkeerterreinen in het licht
Veel parkeerterreinen zijn van verlichting voorzien. Deze brandt niet alleen in de avond, maar
vaak ook de hele nacht. Soms is dit zinvol in verband met (het gevoel van) sociale veiligheid,
maar vaak kan de verlichting ook best uit in de nacht of ten minste gedimd worden.
Belangrijk is om te kijken na welk tijdstip nog gebruikt gemaakt wordt van het
parkeerterrein.

Foto: Palumbus, parkeerterrein; overdag in gebruik en in de nacht beperkt gebruikt. Het licht brandt
wel de hele nacht, maar wordt gedimd tussen 00.00 en 06.00 uur tot 50% op het hele parkeerterrein.

Neem ook bijvoorbeeld eens een sportveld: Het licht op het parkeerterrein brandt de hele
nacht, terwijl er niemand meer gebruik van maakt. Dit kost energie en zorgt voor lichthinder.
Hier kan het licht dan misschien gewoon uit nadat er niemand meer aanwezig is.
Of een parkeerterrein bij een bedrijfspand. Met een hek is het terrein afgesloten en er brandt
de hele nacht licht terwijl er geen auto geparkeerd staat.
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Foto: bedrijventerrein. Geen enkele geparkeerde auto en een hek ervoor. Het licht brandt volop de hele
nacht.

Beleid
De gemeente bekijkt per parkeerterrein of er licht nodig is en zo ja op welk tijdstip. Als het
parkeerterrein verlicht wordt, dan wordt deze altijd in de avond gedimd als dit technisch
mogelijk is. Bij terreinen die ’s nachts leeg zijn, gaat de verlichting na 23.00 uur (of eerder)
uit als dit technisch mogelijk is.
Indien er aanleiding toe is, gaat de gemeente in gesprek met bedrijven, winkels,
sportverenigingen en andere instellingen om te spreken over duurzaamheid, bewuster te
verlichten, energiebesparing en leefbaarheid.

Beleidsuitgangspunten gemeente Culemborg:
- Verlichting wordt gedimd indien technisch mogelijk;
- Verlichting in de nacht uit als een parkeerterrein leeg is
(zodra technisch mogelijk);
- In gesprek met andere eigenaren om af te stemmen.
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