Uitslag online vragenlijst Licht in de openbare ruimte gemeente Asten
Response: 69 mensen, 53% is man en 47% vrouw
78% woont in de kern van Asten
3% in de Kern Heusden
4% in kern van Ommel
13% in het buitengebied
1% woont niet in de gemeente Asten
Toepassen alternatieven in plaats van verlichting
Heel goed
Niet goed
Weet ik niet
Overige (geef nadere toelichting)

63%
17%
5%
16%

Overige:
- Niet overal, afhankelijk van locatie
- Op landweggetjes wel
- Wel voor automobilist, niet voor fietsers

Verplaatsing vindt dagelijks meeste plaats met auto en te voet/rollator/scootmobiel. Een
klein deel fietst elke dag.
Tevredenheid over de openbare verlichting in eigen straat
Qua zicht op straat zijn is 55% van de mensen (zeer) tevreden en 19% is neutraal.
Het gevoel van veiligheid is door 52% beoordeeld met (zeer)tevreden. 19% is neutraal.
Ten aanzien van de kleur van verlichting wordt geen antwoord gegeven.
Verandering in straat
65% geeft aan dat er wel een verandering mag plaatsvinden in de straat ten aanzien van de
openbare verlichting.
33% zegt dimmen
26% zegt feller licht
10% geeft aan alternatieven toepassen
12% zegt in de nacht uit.
52% geeft een eigen antwoord, meeste wordt genoemd sensoren gebruiken, meer
verlichting plaatsen, snoeien van het groen, kapotte verlichting sneller maken.
Verlichting in de rest van de woonplaats
Centrum: genoeg licht 80%, te weinig licht 6%, te veel licht 14%
Woonstraten: 52% genoeg licht, 22% te weinig licht, 11% te veel licht
Buitengebied: 46% genoeg licht, 27% te weinig licht, 8% te veel licht
Bedrijventerrein: 48% genoeg licht, 5% te weinig licht, 11% te veel licht
Na 20 uur op straat
Het merendeel van de respondenten (49%) komt na 20 uur nog regelmatig op straat. 37%
dagelijks en 14% weinig.

70% geeft aan zich veilig te voelen als men ’s avonds of ’s nachts op straat loopt of fietst. De
30% die aangeeft zich niet veilig te voelen geeft aan dat te donker is, onveilig gevoel heeft,
gedeald wordt, hangjeugd of veel bosjes en weinig handhaving.
Locaties die genoemd worden zijn buitengebied, parken en in woonwijken (in zijn
algemeenheid, geen specifieke genoemd).
Mogelijkheden om energie te besparen
Om de energiedoelstellingen te realiseren wordt aangegeven:
1. Gerichter licht toepassen
2. Licht op maat.
3. Dimmen
4. Andere lichtkleur gebruiken
5. Alternatieven toepassen
6. Combinatie van bovenstaande
Monumenten en kerken
72% vindt dat het in de avond aan mag maar na 23.00 uur uit moet zijn. 14% geeft aan dat ze
objecten deze helemaal niet verlicht willen hebben. 8% zegt hele avond en nacht aan.
Storende lichtbronnen (20 respondenten)
Een meerderheid (65%) geeft aan zich niet te storen aan de reclameverlichting in de eigen
woonplaats.
Maar liefst 55% geeft wel aan zich vaak te storen aan verlichting vanuit stallen en kassen,
25% soms.
20 respondenten hebben een reactie gegeven op de etalageverlichting in de diverse kernen.
In Asten wordt het als prima ervaren zoals het nu is door een nipte meerderheid van de
respondenten. De andere respondenten vinden het te fel.
Over de andere kernen kan weinig gezegd worden omdat de mensen aangeven daar nooit te
komen.
De meerderheid geeft aan dat de etalageverlichting wel na 23 uur mag.
Bedrijven op de bedrijventerreinen worden door 75% niet als te veel verlicht ervaren. Het
bedrijf Nobis wordt een aantal keren genoemd als bedrijf dat wel te veel verlicht is.
Sportverlichting wordt door 70% niet als te fel ervaren.
Locaties te veel verlichting (57 respondenten)
27% geeft aan dat er locaties zijn waar te veel verlichting staat. Genoemd worden onder
andere kassen, centrum van Asten, gemeentehuis/plein voor het gemeentehuis, Floralaan.
Locaties te weinig verlichting (57 respondenten)
47% kent een locatie waar wel licht bij mag komen. De genoemde locaties zijn onder andere,
parkeerterrein De Hemel, Markt in asten, Buitengebied, Senioren woningen in de Jan van
Havenstraat.
Tips (37 respondenten)

Door 29 mensen worden tips gegeven. Genoemd worden onder andere meer sensoren
toepassen, ledverlichting plaatsen, buitengebied geen verlichting weghalen, licht vanuit
kassen verminderen, aandacht hebben voor ouderen in het donker, sneller lampen
vervangen of minder licht in het centrum.
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Op de hoogte gehouden willen worden (57 respondenten)
68% geeft aan op de hoogte gehouden te willen worden. Dat geeft een hoge mate van
betrokkenheid weer.

