Schriftelijke vragen aan college of burgemeester
(artikel 39 RvO)
Datum: 22 Oktober 2021

Onderwerp: Nacht van de Nacht ook Raalte doet mee

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

-

-

Doet Raalte mee aan de Nacht van de Nacht activiteiten zoals door veel
maatschappelijke organisaties wordt gepromoot , o.a. NMO?
Kan in het kader van de Nacht van de Nacht op 30 oktober a.s. van 20.00 tot 22.30
uur in alle openbare- / gemeentelijke gebouwen de verlichting UIT !
Kan er een persbericht over de Nacht van de Nacht verspreid worden waardoor ook
anderen gestimuleerd worden om mee te willen doen.
Kan er een oproep gedaan worden aan de beheerders en gebruikers van
gemeentelijke gebouwen zoals bijv. scholen, sportaccommodaties, gemeentelijke
monumenten, en zo voorts, om ook op 30 oktober a.s. de verlichting UIT te zetten?
Kan het College nog eens kritisch kijken naar het eigen lichtbeleid en in de geest van
dit eigen beleid de onnodige verlichting op de onnodige tijden op de onnodige
plaatsen op-in en bij openbare gebouwen ook UIT te zetten. Zelfs als het LED
verlichting betreft is het toch onnodig verstoring van het milieu, belasting van het
klimaat en energieverspilling. Dit is een maatregel die het hele jaar uitgevoerd kan
worden.

Met dank voor het beantwoorden , in actie zetten.

Toelichting:1

1

Indien nodig

Op 30 oktober is er de Nacht van de Nacht een initiatief van NMO (Natuur en
Milieu Overijssel) die aandacht vraagt voor de donkerte van de nacht: Laat het
donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is.
GroenLinks gaat het college vragen of de
gemeente in deze nacht de verlichting van de
openbare gebouwen wil doven. De nacht is
een onderdeel van het 24 uurs ritme voor
mens, flora en fauna. Door het vele licht in de
nacht verstoren we heel bioritmen en wordt
ook het overleven bedreigt. Een thema die
heel sterk onder belicht blijft.
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