Motie
Onderwerp

Deelnemen aan Nacht van de Nacht en Earth
Hour

Datum

22 juni 2021

Registratienummer

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 1 juni 2021,
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
Gehoord de beraadslagingen;
Overwegende dat:










de verlichting van veel gebouwen en reclameverlichtingen ’s avonds aanblijven;
door deel te nemen aan Earth Hour (een uur het licht uit te doen), de wereld
aandacht geeft aan onze kwetsbare natuur op aarde;
ondertussen al miljoenen mensen meedoen vanuit 190 landen, waardoor er
wereldwijd een signaal wordt afgegeven;
Het meedoen van belang is om te komen tot een oplossing van het
lichtvervuilingsprobleem;
het gebruiken van overmatig licht leidt tot die lichtvervuiling;
lichtvervuiling negatieve invloed heeft op het welzijn van mens en dier (het
gedrag van zowel de mens als van het dier wordt verstoord);
door deel te nemen aan de Nacht van de Nacht er jaarlijks evenementen in het
donker worden georganiseerd, waarbij honderden bedrijven en gemeenten hun
bedrijfsverlichting en reclameverlichting doven;
In Twente de gemeenten Enschede, Almelo en Hengelo al deelnemen aan de
Nacht van de Nacht;

Constaterende dat:




door deelname aandacht wordt gevraagd voor de kwetsbare natuur,
lichtvervuiling wordt tegengegaan en een signaal aan onze inwoners wordt
gegeven dat onze gemeente bewuster om wil gaan met de verlichting;
door deelname onze inwoners en ondernemers meer bewust worden gemaakt
van het gebruik van het licht;

Roept het college op:


aan te sluiten bij Nacht van de Nacht en bij Earth Hour en dit breed te
communiceren naar inwoners/ondernemers via alle beschikbare kanalen, en de
raad daarover eind september 2021 daarover te informeren;

Ingediend door:
En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door:
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van
Twente d.d. 22 juni 2021
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De griffier,

de voorzitter,

mr. A. Venema
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