
Ligt u wakker van

lichthinderproblemen?

Preventie Lichthinder vzw

helpt u vooruit



Preventie Lichthinder vzw is een vereniging die

hulp biedt om lichthinder te voorkomen en te

bestrijden.

Preventie Lichthinder vzw helpt gemeenten,

bedrijven, ... bij het oplossen van verlichtings-

problemen. Deze hulp kan welkom zijn indien

nieuwe verlichting geplaatst moet worden, bij de

aanpassing van oude installaties die hinder

veroorzaken maar ook bij het uitwerken van

(gemeentelijke) reglementeringen.

De vereniging biedt haar ervaring en kennis aan

om verlichtingsprojecten te evalueren, of

oplossingen te formuleren voor bestaande

problemen. Preventie Lichthinder vzw heeft al

heel wat ervaring opgedaan, en een stevige

reputatie opgebouwd.

Wie zijn we?

Preventie Lichthinder vzw is een vereniging met

als doel “de bescherming van het leefmilieu in het

algemeen en in het bijzonder inzake preventie

van, bescherming tegen en bestrijding van

lichthinder en lichtvervuiling, dit kaderend in een

streven naar duurzame ontwikkeling”.



Preventie Lichthinder vzw is gegroeid uit de

Werkgroep Lichthinder van de Vereniging Voor

Sterrenkunde (VVS). Gemeenten begonnen meer

en meer diensten te vragen aan de werkgroep, wat

niet direct tot de taken van de wetenschappelijke

vereniging behoorde. Daarom werd in 2004 in

overleg met het bestuur van de VVS en met de

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen besloten om

Preventie Lichthinder vzw als afzonderlijke

vereniging op te richten. Preventie Lichthinder

vzw is ook lid van de Bond Beter Leefmilieu.

Preventie Lichthinder vzw draait volledig op

onbezoldigde vrijwilligers. De vrijwilligers volgen

geregeld bijscholing en hebben veel expertise. De

vereniging biedt haar diensten aan voor openbare

besturen, bedrijven en andere verenigingen tegen

een kleine vergoeding waarmee we de onkosten

betalen en de vereniging draaiende houden.

Dienstenaanbod

Preventie Lichthinder vzw kan u heel wat bieden

op gebied van voorkoming en -bestrijding van

lichthinder. Een greep uit de mogelijkheden:

• Infosessie: u wenst meer te weten of  een

specifieke doelgroep te informeren over

lichthinder en lichtvervuiling?

• Evaluatie projecten: u plant een project, dan

kunnen we de voorziene lichtinstallatie

evalueren of  begeleiden.

• Problemen oplossen: u wenst lichthinder aan te

pakken?

• ...



Infosessies

Preventie Lichthinder vzw kan op aanvraag ook

infosessies geven. Zo’n infosessie laat toe een

algemene of  specifieke doelgroep te

sensibiliseren. Er wordt een gepersonaliseerde

infosessie gegeven, gericht op de doelgroep

(inwoners, handelaars, bedrijven,

sportverenigingen, milieuraad, ambtenaren,

schepencollege, gemeenteraad) en/of  de

betrokken gemeente. De infosessie kan zich

toespitsen op de oorzaken en gevolgen van

lichthinder, wetgeving of  technische aspecten

ervan. Een spreker van de vereniging komt aan de

hand van een powerpoint presentatie de

toelichting geven. Nadien bestaat de mogelijkheid

tot het stellen van vragen. Een infosessie bieden

we aan voor een vaste prijs van € 85 en een

verplaatsingsvergoeding van 0,35 €/km (excl. 21%

BTW). Indien we de presentatie op uw vraag

aanvullen met foto’s van lokale lichthinder-

problemen verdubbelt de prijs.

Evaluatie projecten

Wordt in uw gemeente de aanleg van een nieuw

sportcomplex gepland? Een bedrijf  wenst uit te

breiden? Een openbare weg moet van (nieuwe)

openbare verlichting worden voorzien?

Deze en andere ingrepen kunnen, wanneer

ondoordacht met verlichting wordt

omgesprongen, plots een enorme bron van

lichthinder en lichtvervuiling vormen. Wilt u dit

vermijden, dan kan u reeds van bij de ontwerpfase

de hulp in roepen van Preventie Lichthinder vzw.



Hoewel we zelf  geen verlichtingsplannen

ontwerpen, evalueren we graag voor u reeds

gemaakte plannen van expertisebureaus. Objectief

wordt een verslag gemaakt van de gebruikte

technieken, waarna u gesteund door onze

technische evaluatie nog steeds zelf  de keuze kan

maken, of  de ontwerpers een aantal bijkomende

voorwaarden kan opleggen.

Hier geldt trouwens zeer zeker de regel “beter

voorkomen dan genezen”. Geeft u nog voor het

eerste potlood een papier raakt aan de ontwerpers

de voorwaarde “lichthinder-vriendelijk” mee, dan

zal u reeds sneller een goed resultaat verkrijgen.

Waakzaamheid is en blijft echter de boodschap!

Preventie Lichthinder vzw kan ook een volledig

project vanaf  de startfase begeleiden. In zo’n

trajectbegeleiding geven we niet alleen advies bij

de ontwerpen maar helpen we u bij het

formuleren van de juiste normen voor de

aanbesteding en zorgen we voor een controle bij

de oplevering. Zo bent u zeker dat er niet alleen

een goede installatie wordt ontworpen maar dat

ze ook goed wordt uitgevoerd. De kostprijs wordt

op basis van een gedetailleerde offerte bepaald.

Problemen oplossen

Het kwaad is reeds geschied? Het reclamepaneel

van een naburige zaak verlicht ook de slaapkamer

van de buurtbewoners? Het grote bedrijventerrein

in uw gemeente wordt reeds jaren veel te zwaar

verlicht tot in het holst van de nacht?

Als milieu- of duurzaamheidsambtenaar krijgt u

regelmatig klachten over overdadige verlichting?



Dan kunnen we u vertellen hoe u tewerk kan gaan

en u bijstaan met technische expertise. Voor grote

problemen bestaan vaak eenvoudige oplossingen,

aarzel niet onze hulp in te roepen!

Geïnteresseerd?

Wenst u meer informatie over de beschikbare

diensten van Preventie Lichthinder vzw, een

vrijblijvende prijsofferte of  wenst u diensten aan

te vragen, neem dan contact op via e-mail. Op

onze website vindt u ook een overzicht van

realisaties.

Wij staan graag tot uw dienst!

Contactgegevens

Adres: Hollandstraat 7, 2060 Antwerpen

BTW-nummer: BE 0869.570.554

Rekeningnummer: KBC Bankrekeningnr.

BE83 7330 2348 2215 (BIC: KREDBEBB)

Website: www.preventielichthinder.be

Wenst u contact op te nemen met Preventie

Lichthinder vzw, dan kan dit op bovenstaand

adres, of  via e-mail:

inlichtingen@preventielichthinder.be.


