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Op zaterdag 29 oktober vindt voor de zevende maal de Nacht van de Wacftr plaats, met 
nachtaetJviteiten in alle provincies. De Nacht van de Nacht is bedoeld om aandacht te vragen 
voor de schoonheid en het belang van de duisternis. 

Veel Overijsselse gemeenten hebben de laatste jaren meegedaan aan de Nacht van de Nacht, 
bijvoorbeeld door de lampen te doven bij gemeentelijke gebouwen, activiteiten te vermelden in hun 
weekpublicaties en op de website, en/of activiteiten (mede) te organiseren of te ondersteunen. 

Hierbij willen wij u verzoeken om (ook) dit jaar mee te doen en uw steun te verlenen aan de Nacht van 
de Nacht 2011. 

Op de website www.nachtvandenacht.ni zuilen wij weer alle informatie bundelen. Op deze site zullen 
de komende tijd alle activiteiten per provincie op plaatsnaam te vinden zijn. Daarnaast zulten wij 
inwoners van Overijssel oproepen Om ons melding te doen van hinderlijke lichtbronnen. Deze 
informatie zullen wij ook aan u doen toekomen. Graag bekijken wij met u naar de mogelijkheden 
eventuele lichthinder weg te nemen. Speciale aandacht geven wij daarbij aan de donkere gebieden 
van Overijssel (Omgevingsvisie). 

Concreet vragen wij u het volgende: 
1) In oktober publicitaire aandacht via gemeentelijke middelen, zoals de gemeentelijke pagina in 

het huis-aan-huis-blad en de gemeentelijke website voor vermelding van de 
publieksactiviteiten tijdens de Nacht van de Nacht; 

2) Het doen van een oproep aan burgers en bedrijven om in dé Nacht van de Nacht zoveel 
mogelijk niet-noodzakeüjke verlichting te doven; 

3) Het beoordelen van de via Natuur en Milieu Overijssel binnengekomen meldingen van 
lichthinder en -zo nodig- het samen met de eigenaar van de verlichting nagaan van de 
mogelijkheden de lichthinder weg te nemen of te verminderen; 

4) U als gemeente uit te spreken dat u positief staat tegenover het (vrijwillig) beperken van sier-, 
reclame- en aanstraltngsveriichting door bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld door het 
structureel dimmen of doven van verlichting in de nachtelijke uren (bijv. tussen 0.30 en 
6.00 uur). Een aantal Drentse gemeenten heeft dit ai uitgesproken! 

Vorig jaar werd de zesde Nacht van de Nacht gehouden. Deze Nacht kende een record aantal 
bezoekers. In Overijssel namen 2.500 tot 3,000 mensen deel aan de vele activiteiten die op 28 
locaties verspreid over de provincie plaatsvonden. Landelijk namen zo'n 25.000 mensen deel aan de 
activiteiten. 
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De Nacht van de Nacht is na zes Jaar een gevestigd evenement geworden. üchtvervuiüng staat 
inmiddels op de agenda van veel gemeenten en bedrijven die maatregelen nemen om lichthinder aan 
te pakken en over te stappen naar gerichte en energiezuinige verlichting. 

Graag vernemen wij of uw gemeente de Nacht van de Nacht gaat ondersteunen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Loet van der Heijden (heiiden@natuurenmiiieuoveriissel.nl of 
(038) 425 09 78. 

Met vriendelijke groet, 

Ir. G.M.L Wijffels 
Directeur Natuur en Milieu Overijssel, 

mailto:heiiden@natuurenmiiieuoveriissel.nl
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Gemeentebestuur Hellendoorn - Nacht van de Nacht 2011. 

Van: 
Aan: 

Datum: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

"Gerda van den Berg-Grafhorst" <berg@natuurenmilieuoverijssel.nl> 
"Almelo" <raadsgriffie@almelo.nl>, "Borne" <gj.rozendom@borne.nl>, "Dalfsen" 
<griffie@dalfsen.nl>, "Dinkelland" <ojrj.huitema@dinkelland.nl>, "Enschede" 
<raadsgriffie@enschede.nl>, "Haaksbergen" <g.raaben@haaksbergen.nl>, "Hardenberg" 
<jolanda.waaijer@hardenberg.nl>, "Hellendoorn" <w.knopper@hellendoorn.nl>, 
"Hengelo" <raadsgriffie@hengelo.nl>, "Hof van Twente" <a.averink@hofvantwente.nl>, 
"Kampen" <griffie@kampen.nl>, "Losser" <griffie@losser.nl>, "Oldenzaal" 
<h.brokers@oldenzaal.nl>, "Olst-Wijhe" <b.duursema@olst-wijhe.nl>, "Ommen" 
<griffie@ommen.nl>, "Raalte" <JanBouke.Zijlstra@raalte.nl>, "Rijssen-Holten" 
<h.vandevliert@rij ssen-holten.nl>," Staphorst" <j.vanhoppe@staphorst.nl>, 
"Steenwijkerland" <rob.moonen@steenwijkerland.nl>, "Tubbergen" 
<fgs.droste@tubbergen.nl>, "Twenterand" <r.ros@twenterand.nl>, "Wierden" 
<raadsgriffïe@wierden.nl>, "Zwartewaterland" <griffie@zwartewaterland.nl>, "Zwolle" 
<raadsgriffie@zwolle .nl> 
10-6-2011 11:57 
Nacht van de Nacht 2011. 
159.Nacht van de Nacht 2011 .pdf 

Geachte griffier, 

Zou u bijgaande brief willen verspreiden onder alle leden van uw gemeenteraad. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Met vriendelijke groet, 

Gerda van den Berg 
Secretariaat. 
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$ßl wsb site: WMW. nsiummmMeüoverijsseln: 

s Heb je een duurzaam idee? 

! mee aan Duurzame Dinsdag via www.duurzamedinsdag.nl en volg ons op Twitter 
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