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maar …. 

wat als het gaat om 
openbare verlichting?
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Instrumentele motieven 

• draagvlak

• kwaliteit van beleid en besluitvorming

• effectiviteit

• beter oplossen maatschappelijke vraagstukken

Democratische motieven 

• betrokkenheid vergroten

• verkleinen kloof tussen burger en bestuur

• meer invloed burgers

WAAROM
PARTICIPATIE
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participatie & openbare verlichting
een praktische handleiding

in vogelvlucht



deel A - basisinformatie

doelgroepen
& 

gesprekspartners

vormen van participatie

en wanneer kies je welke vorm

communicatiemiddelen



deel A - basisinformatie 



Wees duidelijk over:
• wat met inbreng gedaan wordt
• waar ruimte is voor inbreng en waar niet!
• wat de spelregels zijn

Wees duidelijk over wat deelnemers 
van jou mogen verwachten. Bijvoorbeeld dat je: 
• goed luistert
• open staat voor suggesties 
• terugkoppelt wat er met input gebeurt 

kader en verwachtingen 

deel A - basisinformatie



‘

“Dat geeft de burger geen moed. Deze wordt weer bevestigd in het 
idee dat het bij de gemeente jaren duurt voordat er echt iets gebeurt. 

Ik hoor dat vaak terug van mensen die betrokken zijn bij het wel en 
wee van de gemeente, maar om die reden geen zin hebben om aan 

dit soort projecten mee te doen of daarin mee te denken.”

deel A - basisinformatie



deel B - voorbeeldprojecten

Beleid Lichtvisie Dimmen
Nieuwe 

ledverlichting

Ombouw naar 
led

Telemanagement Licht verwijderen Smart city

Feestverlichting Lichtkunstwerk
Aanlichting 

monumenten
schouwen 



deel B - voorbeeldprojecten



Afwegingskader Werkvormen Vinklijst

participatie & openbare verlichting

een praktische handleiding

deel C - aan de slag 



deel C - aan de slag 



deel C - aan de slag 



GRATIS TE DOWNLOADEN:

• www.lichtendonkeradvies.nl

• www.ovlnl.nl

http://www.lichtendonkeradvies.nl/
http://www.ovlnl.nl/

