Gorinchem, 12 november 2019
Geachte meneer Stroobosscher,
De wintertijd is weer begonnen. Nu de dagen korter worden en het sneller donker is, neemt ook het
gevoel van onveiligheid toe. Want in Nederland zijn er nog steeds plekken die in het donker onveilig
aanvoelen. Denk aan fietspaden, parken, pleintjes en weggetjes zonder goede verlichting. Daar willen
we samen met gemeenten wat aan doen.
Licht in de duisternis
Wellicht heeft u het via de media al vernomen dat wij op 27 oktober een actie zijn gestart. We
roepen inwoners van gemeenten in heel Nederland op om een lichtpunt aan te vragen voor een
donkere of onveilige plek in hun woonplaats. Hier is massaal gehoor aangegeven. We ontvingen
meer dan honderd aanvragen voor lichtpunten. Twee lichtpunten zijn aangevraagd binnen uw
gemeente. Het betreft de locaties: Bergweg en Manenerf.
Graag bespreken we met u de mogelijkheden om deze plaats te voorzien van tijdelijke of vaste
verlichting. Domino’s kan desgewenst faciliteren in tijdelijke verlichting. Dit in de vorm van mobiele
LED-lantaarnpalen die werken op zon-energie. De lampen gaan automatisch aan wanneer het begint
te schemeren en geven een prettig, helder licht.
Waarom doen we dit?
In de wintermaanden neemt het aantal ongelukken en overvallen op bezorgers toe.
Hun veiligheid én die van andere weggebruikers is ons veel waard. Door het plaatsen van verlichting
op donkere –en onveilige plekken zorgen we ervoor dat zowel onze bezorgers als uw inwoners veilig
de weg op kunnen. We realiseren ons dat het plaatsen van verlichting een verantwoordelijkheid is
van gemeenten. Maar we zien het wel als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om veiligheid
tijdens de donkere dagen te vergroten.
We kijken uit naar uw reactie en hopen u zo spoedig mogelijk te ontmoeten.
Voor meer informatie over de actie verwijs ik u graag naar de bijlage of kunt u contact opnemen met
Marianne Kemps.
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