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LICHTHINDER
Zienswijze reclamant 23 punt g:

De verlichting van de huidige gebouwen is te vaak onnodig 

lang aan en daardoor ontzettend irritant. Als het donker is, 

zijn de gebouwen van ASML van alle kanten nog verlicht.

Bij eenzelfde beleid betekent dit dat het 's avonds nooit 

meer volledig donker zal zijn als ASML zo dicht bij de 

huizen in de Dreefbuurt zo hoog gaat bouwen. Dat vinden 

wij niet alleen zeer buuronvriendelijk, maar in verband met 

duurzaamheid ook verwerpelijk.

Reactie gemeente:

Verwezen wordt naar paragraaf 4.2.6. 'Lichthinder'
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ZATERDAGAVOND 23.00 UUR
VANAF VIADUCT A67
VERLICHTING ALLE ASML GEBOUWEN AAN?!
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ZATERDAGAVOND 23.00 UUR
VANAF OVERZIJDE A67 

ALLE GEBOUWEN VERLICHT
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ZATERDAGAVOND 23.00 UUR
VANAF OVERZIJDE A67
INSTALLATIES OP DAK + PARKEERGARAGE VERLICHT



OPLOSSING
Verwijs niet naar een richtlijn, maar stel harde 
eisen in het ontwerp bestemmingsplan

In het ontwerp bestemmingsplan wordt vaker geschermd met richtlijnen. 

Deze vereisen professionele kennis waardoor een gewone burger deze 

niet kan begrijpen. Begrijpelijke taal is gewenst!

^ Plaats screens oid zodat er geen licht naar buiten 
komt

^ Geen verlichting bovenop daken

^ Verlichting op sensors zodat deze automatisch 
uitschakelt
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PARTICIPATIE

INFORMATIE is GEEN participatie OVERLOAD aan documentatie

Participatie zou moeten leiden tot vergroten van 
draagvlak. 63 zienswijzen wijzen op veel zorgen.

Als buurtbewoner is het onmogelijk om de 
documentatie door te nemen en te doorgronden.

Definitie van GESPREK

Er is geen gesprek geweest, maar slechts 
eenzijdige communicatie.

Tot nu toe 650 (!) pagina's. Begrijpelijke taal is gewenst, 
zodat we weten waar we aan toe zijn.

Geen SERIEUZE AANDACHT voor BUURT

28-11

De kleine aanpassingen die gedaan zijn, vallen in 
het niet bij de grote bezwaren. __

Vanuit ASML en gemeente wordt veel samen gewerkt, 
er wordt niet voldoende naar de Dreefbuurt geluisterd
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BELANGRIJKE BEZWAREN
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Hoogte
Alternatief: 

technische ruimte 
onder of naast 

cleanroom
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Participatie
Te weinig 

aandacht voor 
samenspraak

Verlichting
Verminder 

overlast door 
duidelijke acties
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