
 

   

 

Verlichting in het Julianapark  
Initiatiefnemer: Rob van der Molen  
 
Samenvatting “Makkelijk te plaatsen, slimme en 
milieuvriendelijke verlichting langs de wandelpaden in het 
Julianapark, van de scouting tot aan de watersportvereniging 
(zie bijlage)” 
 
Maatschappelijke impact: “Op deze manier kan iedereen ook ’s 
avonds gebruik maken van het park (wandelaars, sporters, 
hondenuitlaters en andere recreanten) en ontstaat er tevens 
meer sociale controle, wat vandalisme tegengaat.” 
 
Concrete vraag aan de raad: 1. Kan de raad het beleidsplan 
openbare verlichting aanpassen zodat het is toegestaan om 
langs deze route in het Julianapark verlichting aan te brengen en laten onderzoeken of er verlichting kan 
worden geplaatst?  
2. Kunt u samen met de stad komen tot een integrale visie op het Julianapark?  
 
Eigen bijdrage initiatiefnemer:  
De initiatiefnemer is bereid om het initiatief zelf te bekostigen. 
 
Participatie van de samenleving: 
N.v.t.  
 
Vervolg:  

• Indien de raad verder wil met onderdeel 1 van het initiatief, geeft hij opdracht aan het College om 
samen met de initiatiefnemer de mogelijkheden voor verlichting in het Julianapark te 
onderzoeken en dit terug te koppelen aan de raad. 

• Indien de raad verder wil met onderdeel 2 van het initiatief, geeft hij opdracht aan het College om 
samen met de stad en de raad een integrale visie op het Julianapark te ontwikkelen.  

 
 
Wet- en regelgeving: 
De Flora- en faunawet beschermt leefgebieden van diverse planten- en dierensoorten. 
De gemeente heeft als initiatiefnemer een zorgplicht naar de in de het park aanwezige planten en dieren. 
De verwachting is dat een toename van verlichting vooral effect heeft op de aanwezige dieren in het 
park. Daarom dient er een ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden om inzichtelijk te krijgen welke 
dieren er aanwezig zijn en of er sprake is van beschermde soorten. Het kan zijn dat bepaalde delen van 
het Julianapark minder geschikt zijn voor het plaatsen van verlichting dan andere delen en of er 
maatregelen moeten worden genomen zoals vleermuisvriendelijk verlichting. 
 
Bestaand beleid: 
In november 2013 heeft de raad het beleidsplan openbare verlichting 2014-2024 vastgesteld. Daarin 
wordt (in paragraaf 6.4.6 ‘parken’) besloten: 

- Het huidige beleid om parken niet te verlichten (te) handhaven 
- Behoudens in die gevallen dat er een doorgaande fietsroute (fietsnetwerk) is 

 
De raad heeft als uitgangspunt vastgesteld dat parken zonder doorgaande fietsroute niet worden verlicht. 
De reden daarvoor is dat parken een recreatieve functie hebben en dus in beginsel alleen overdag 
worden gebruikt. Door het gebrek aan intensief gebruik buiten de dag, is er weinig sociale controle 
waardoor verlichting schijnveiligheid kan opwekken.  
 



 

   

Tijdens de behandeling van het beleidsplan openbare verlichting in de commissie van xx-xx-xx werd als 
antwoord op de vraag waarom parken niet worden verlicht door wethouder Pijl aangegeven dat 
verlichten van parken veel geld kost en mogelijk schijnveiligheid oproept.  
 
Financiën: 
Financiële gevolgen voor de begroting dienen nader onderzocht te worden. Het opstellen van een 
integrale visie voor het Julianapark vereist wel capaciteit en financiële middelen.  
 
Aantal stemmen (peildatum 28 november): 
Het initiatief heeft 75 stemmen. De raad kan het aantal stemmen mee laten wegen in zijn oordeel.  
 
 


