
 
 
Betreft: De bijdrage van uw gemeente aan een nog donkerder Nacht van de Nacht 2019 
 
Best gemeenteraadslid, 
 
In deze tijd van klimaatakkoorden bent u natuurlijk heel druk met het opwekken van extra duurzame 
energie in uw gemeente.  
 
Maar… energie die niet wordt gebruikt, hoeven we ook niet op te wekken. Bijvoorbeeld de energie 
voor het aanlichten van gebouwen, of voor onnodig energieslurpende openbare verlichting.  
 
Door over te stappen op energiezuinige ledverlichting en door overbodige verlichting te schrappen 
kan uw gemeente veel energie, CO2 en geld besparen. U geeft uw inwoners het goede voorbeeld. 
Bovendien vermindert zo de lichthinder voor mens en natuur. 
 
En… elke maatregel die uw gemeente neemt leidt tot een extra donkere Nacht van de Nacht! Op 26 
oktober organiseren we die voor de 15e keer. Hoe mooi zou het zijn als uw gemeente die nacht zou 
opvallen als één van de donkerste in de provincie Utrecht? 
 
Meedoen kan al heel makkelijk door die nacht de aanlichting van gebouwen uit te schakelen. En 
door bedrijven te vragen om ook het licht uit te doen. Maar u kunt natuurlijk nog veel meer doen. Op 
bit.ly/nachtgemeente hebben we heel veel nuttige adviezen op een rijtje gezet.  
 
Tijdens de Nacht van de Nacht 2018 doofden gemeenten en bedrijven op meer dan 300 plekken 
de aanlichting en verlichting van gebouwen, bruggen, torens, kerken, reclames, sportvelden etc. Dat 
kan natuurlijk op nog veel meer plekken! 
 
We hopen dus van harte dat uw gemeente dit jaar ook meedoet. U kunt uw deelname aanmelden 
op www.nachtvandenacht.nl/licht-uit-bij . Als Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) zullen we uw 
deelname ondersteunen met gratis publiciteit en aandacht. Heeft u verder nog vragen, aarzel dan 
niet om contact op te nemen. We zien uw bericht met spanning tegemoet! 
 
Hartelijke groet, 
 
Jaap Rodenburg 
Communicatie NMU 
j.rodenburg@nmu.nl / 0647668062 
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