
VERLICHT UW ACHTERPAD.    
 
 
Om de veiligheid en om het aantal woninginbraken terug te dringen hebben Casade, de 
gemeente Waalwijk, Contour de Twern en Politie gezamenlijk de actie ‘Verlicht uw 
achterpad’.  Huurders van Casadewoningen komen in aanmerking voor een gratis lamp. 
Huiseigenaren bekostigen zelf 50 % .  
 
Hoe gaat u te werk ? 
 
stap 1 Overleg met de gebruikers van uw achterpad om het achterpad te verlichten. Overleg 

ook of ze willen meewerken en bij huiseigenaren of ze een deel van de kosten zelf 
willen betalen . 

 
stap 2 Haal een aanvraagformulier bij Casade of kijk bij de gemeente op de website 
 http://www.waalwijk.nl/Pub/Home/Wonen/Wonen-Wijken-en-Buurten/Wonen-Wonen-

Wijken-en-Buurten-Bewonersinitiatieven/Wonen-Wonen-Wijken-en-Buurten-
Bewonersinitiatieven-Lees-verder/Achterpadverlichting.html 

 
stap 3 Vul het formulier in en vermeld de adressen van deelnemende bewoners waar 

volgens u een een lamp gemonteerd kan worden. 
 
stap 4 Stuur of lever het formulier in bij Casade, Balade 10, 5142 WX Waalwijk 
 
stap 5 Na bericht van Casade dat de lampen binnen zijn kunt u de lampen ophalen bij 

Casade. 
 
stap 6 Deel de lampen uit aan deelnemende bewoners. Bewoners dienen zelf de lamp te 

monteren. 
 
stap 7 Monteer de lampen op de aangegeven plaats en steek de stekker in het stopcontact. 
 
Stap 8 Betalen: huiseigenaren betalen zelf 50% van de lampen.   
 
Procedure: 
Na stap 4: de wijkbeheerder van Casade controleert uw aanvraag. De wijkbeheerder kijkt 
vooral naar de afstand tussen de lampen (deze mag maximaal 20 meter zijn). Ook kijkt de 
wijkbeheerder naar eventueel aanwezige beplanting of andere obstakels in het achterpad  en 
beoordeelt of de aanvraag akkoord bevonden is door alle betrokkenen met handtekeningen. 
Is uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u binnen enkele weken bericht dat u de lampen 
bij Casade kunt afhalen. 
 
Extra aandacht voor de verlichting van uw achterpad. 
Ongeveer 4 weken nadat u de lampen heeft opgehaald, controleert de wijkbeheerder van 
Casade of de lampen inderdaad gemonteerd zijn en ‘s avonds branden. We verzoeken u zelf 
periodiek de achterpaden waar lampen zijn aangebracht te controleren.   
 
Subsidieregeling: een gratis buitenlamp voor huurders. 
Casade en de gemeente zullen de kosten van de lampen op zich nemen.  
Deze vandalisme bestendige buitenlampen, voorzien van led lampen, kosten € 144,- per 
stuk. De gemeente betaalt 50% van de kosten en doet dit zowel voor huurders van Casade 
als voor huiseigenaren.   
Huiseigenaren betalen de andere 50% zelf. 
Casade betaalt de resterende 50% voor de huurders van hun woningen 
 
Kosten van de stroom komen voor rekening van de huishoudens zelf.. Het energieverbruik 
van deze lamp op jaarbasis kost ongeveer € 4,90. 


