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Algemene opmerkingen 
Er zijn in totaal ongeveer 190.000 bezoekers gekomen om de route te bekijken in 2015. 
Algemene indruk vanuit de evaluatievergadering in november 2015: de Lichtjesroute 2015 
was iets minder goed bezocht dan in 2014, toen er uitgebreide extra activiteiten waren in het 
kader van het 70 jarig jubileum van de bevrijding. De zaterdagse fietsroute op 26 september 
telde ook minder deelnemers dan andere jaren. Een oorzaak zou kunnen zijn dat PSV die 
avond een thuiswedstrijd speelde.  
De montage en demontage is voorspoedig verlopen, nog nooit zo snel als dit jaar! Dat was 
mede te danken aan de inzet van de vaste kern vrijwilligers hoofdroute, en omdat zowel de 
in 2014 aangeschafte hoogwerker als de oude, opgelapte,  hoogwerker het grootste gedeelte 
van de montage en demontage gebruikt konden worden.  
 
De Lichtjesroute – algemene beschrijving 
De Lichtjesroute is een ongeveer 22 kilometer lange, met behulp van ornamenten verlichte, 
bevrijdingsroute door Eindhoven. De Lichtjesroute is ontstaan om de route van de 
geallieerde bevrijders van Eindhoven in de Tweede Wereldoorlog te tonen en hen daarmee 
te eren en is gekoppeld aan de herdenkingen van 18September. Niet voor niets wordt de 
Lichtjesroute symbolisch aangestoken tijdens de festiviteiten op het Stadhuisplein op 
18September. De Lichtjesroute is een typisch Eindhovens evenement, met sinds de ombouw 
vooral Ledverlichting.  
De Lichtjesroute wil de bezoekers een leuke avond bezorgen. 
 
De Lichtjesroute = vrijwilligers 
De Lichtjesroute wordt gedragen door vrijwilligers (ongeveer 70 in 2015, waarvan ongeveer 
de helft aan de hoofdroute werkt en de rest in de wijken). Deze vrijwilligers richten zich op de 
hoofdroute en/ of op de wijken die de route aan doet. Er is een beschreven 
Vrijwilligersbeleid. De penningmeester vult de vrijwilligerslijst steeds aan.  
 
Voor de vrijwilligers staat het plezier in het bedenken, maken en plaatsen van de 
ornamenten voorop. Om de vrijwilligers in de stad Eindhoven te eren hebben de 
Lichtjesroute vrijwilligers in 2011 het project Kanjers gemaakt, dat staat tussen het 
18Septemberplein en station Eindhoven. In 2013 is het PSV project gemaakt, vanwege het 
100-jarige bestaan van de PSV-sportverenigingen. In 2014 is meegewerkt aan een tijdelijk 
project in de Franse zusterstad van Eindhoven, Bayeux, waarbij een groot ornament op 
verzoek van het gemeentebestuur daar is blijven staan. Dit project is in 2015 gekopieerd en 
vergroot en geplaatst in het Witte Dorp. Tevens waren er nog drie kleinere nieuwe 
ornamenten te bewonderen. Op de 2e Lieve de Keylaan hing een cupido, op de 
Bezuidenhoutseweg lichtten spookjes op en aan het theater op de kop van de 
Montgomerylaan is een toneelvoorstelling van een kip, die touwtje springt toegevoegd 
Om onze vrijwilligers te bedanken is er een jaarlijkse barbecue en een kerstborrel. Ook 
worden er medailles aan de vrijwilligers uitgereikt, waarbij ook mee speelt het aantal jaar 
waarin je actief bent geweest als vrijwilliger. Dit gaat in samenwerking met Stichting 18 
September. Ook dit jaar is weer een aantal vrijwilligers gedecoreerd.  
 
De Lichtjesroute wordt dagelijks geleid door de coördinatoren. In 2015 waren er drie 
coördinatoren (Tits Bongers, Henk Engels en Noud Jonkers). Zij hebben de algemene 
leiding. Daarnaast ondersteunt het bestuur van de Stichting Lichtjesroute de Lichtjesroute 
voor organisatorische zaken als de overleggen, de financiën en de vergunningen.   
Uitgebreid samengewerkt wordt met Stichting 18September. Zo zit de voorzitter van Stichting 
Lichtjesroute standaard in het bestuur van de Stichting 18September om alles goed af te 
kunnen stemmen.  



Het bestuur van de Lichtjesroute heeft in 2015 dezelfde samenstelling gehouden als in 2014 
(voorzitter: Ivo Baijens, vicevoorzitter: Peter Kemp, penningmeester: Frans de Laat, 
secretaris: Philip van Gils, bestuurslid: Agnes Ketelaars).  
 
Locatie Lichtjesroute 
De vrijwilligers van de Lichtjesroute werken vanuit het gebouw van de Lichtjesroute aan de 
Pastoriestraat, een oude school. Dit gebouw wordt om niet gehuurd van de gemeente. Daar 
wordt het hele jaar aan het onderhoud van de ornamenten en projecten gewerkt en nieuwe 
ideeën uitgewerkt en gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit een werkplaats, een 
vergaderruimte en zes opslagruimten. Daarnaast staan apart op het terrein een 
laswerkplaats en opslagcontainers.  
 
Veiligheid 
Veiligheid is van groot belang voor zowel de vrijwilligers als voor bezoekers van de 
Lichtjesroute. 
In en rond het gebouw van de Lichtjesroute wordt gewerkt met behulp van ARBO richtlijnen.  
Daarnaast is er een uitgebreid veiligheidssysteem, met o.a. camerabeveiliging. Ook hebben 
de vrijwilligers een veiligheidscursus gekregen en wordt deze cursus herhaald.  
In het gebouw van de Lichtjesroute is een AED aanwezig en een aantal vrijwilligers weet hoe 
deze te bedienen.  
Voor het werken buiten het gebouw hebben een aantal vrijwilligers een cursus 
verkeersregelaar bij de politie gevolgd. Een deel van deze verkeersregelaars is ook ingezet 
bij de route van het defilé op 18 September zelf. Dit werkte weer prima.  
Jaarlijks worden toolbox-meetingen verzorgd waarin een thema m.b.t veiligheid behandeld 
wordt. Coördinator Noud Jonkers, die als hoofdtaak veiligheid heeft, verzorgt deze avonden. 
Presentielijst wordt bijgehouden. 
Inzake veiligheid is er regulier overleg met de gemeente en met partijen waarmee 
samengewerkt wordt, zoals de energiebedrijven. 
Er werden in 2015 twee containers op de openbare weg gebruikt. Deze containers worden 
altijd goed afgesloten om diefstal en vandalisme tegen te gaan.  
 
De werkzaamheden 
Gedurende het hele jaar wordt in het gebouw aan de Pastoriestraat door de vrijwilligers 
gewerkt.  
Voorafgaand aan de start van de Lichtjesroute op 18 September wordt de route opgebouwd 
en worden de ornamenten geplaatst in een vooraf door de coördinatoren en andere 
vrijwilligers bepaalde volgorde. Apart wordt de Regenboog geplaatst, het ornament dat de 
Vestdijk overspant. In overleg met de gemeente en met het busbedrijf wordt dit ornament zo 
kort mogelijk voor de Lichtjesroute ´s nachts geplaatst en kort na de Lichtjesroute weer 
verwijderd.  
Op 18 September gaat de verlichting van de Lichtjesroute aan. Gedurende de Lichtjesroute, 
die duurt tot en met de tweede zondag in oktober, is een piketdienst actief om problemen 
snel te kunnen verhelpen. Ook zijn de stopplaatsen met containers tijdens de Lichtjesroute 
bemand.  
De nieuwe hoogwerker blijkt uitermate geschikt voor de grote projecten Daarbij opgemerkt 
dat de nieuwe hoogwerker in 2015 nog wel enkele kinderziektes vertoonde en enige 
reparaties nodig had, en dat de oude hoogwerker het verrassend goed deed.  
 
De vergunningen 
In overleg met de afdeling vergunningen van de gemeente Eindhoven zijn de vereiste 
vergunningen aangevraagd en verkregen, via een meerjarenvergunning voor de jaren 2015-
2017. Het traject hier naartoe ging zeer moeizaam. Op het laatste moment voor de 
vergunningverlening is nog gekeken naar de veiligheid van aanleg op de Aalsterweg. In 2016 
wordt hier in overleg de gemeente verder naar gekeken en zullen een coördinator en een 
bestuurslid met technische kennis zich hierop richten. 



Containers  
De gebruikte containers in 2015 stonden op de volgende plaatsen buiten het 
Lichtjesroutegebouw: 
-  één op het Hendrik de Keijzerplein tegenover de Vijver aan de rechterzijde van de weg; 
-  een tweede links naast de speeltuin VOJ halverwege op de Hendrik de Keijzerlaan; 
De containers zijn 6 meter lang en 2,5 meter breed, met een hoogte van 2,40 meter.  
De containers staan gedurende het jaar op het terrein van het Lichtjesroutegebouw op de 
Pastoriestraat, tot het moment dat ze nodig zijn voor de opbouw en de Lichtjesroute zelf.  
De containers worden gebruikt als materiaalopslag en tijdens de duur van de route zijn ze 
tevens in gebruik als stopplaatsen en verzamelpunt voor vrijwilligers. Bij het Hendrik de 
Keijzerplein staat tevens een mobiele toilet-unit voor de bezoekers, waarvan we het reinigen 
dit jaar naar twee keer per week verhoogd hebben. 
  
Sponsoring 
De Lichtjesroute kan bestaan met hulp van subsidie van Gemeente Eindhoven en door de  
inkomsten uit sponsoring. Er zijn verschillende sponsormogelijkheden voor sponsoring in 
natura. Ook zijn er donaties mogelijk. In 2013 heeft de Lichtjesroute een ANBI status 
verkregen voor culturele instellingen.  
 
De fietstocht 
Traditioneel vindt jaarlijks de eerste zaterdag van de Lichtjesroute de fietstocht langs de 
route plaats. Daar dit in 2015 de dag na de start zou zijn (19 september) is besloten de 
fietstocht naar 26 september te verplaatsen. Dan spelen langs de route op bepaalde 
stopplaatsen (plaatselijke) bandjes. Bij het Burghplein is de muziekschool actief met een 
afwisseling van optredens van leerlingen. Bij de stopplaatsen zijn kramen (zie 
routeformulier). Deze zijn gesitueerd op de locaties Hendrik de Keijzerplein (de Vijver), bij de 
Pastoriestraat (gebouw Lichtjesroute), en bij het Burghplein (Witte Dorp).   
Als pilot was er ook een stopplaats, met singer-, songwriter bij de expatclub “Hub” aan de 
Vestdijk. 
De fietsroute wordt door een commissie van vrijwilligers binnen de Lichtjesroute 
georganiseerd.   
 
De audiotour 
Voor de bezoekers is er een audiotour in het Nederlands en in het Engels, gemaakt door 
vrijwilligers in samenwerking met Brainport Development, de Internationale School voor de 
vertalingen, Forefront International voor de stem en Studio040 voor de opnames.  
 
Social Media 
De Lichtjesroute is te vinden via onze eigen website www.lichtjesroute-eindhoven.nl 
Deze website wordt bijgehouden door vrijwilligers. 
We zijn tevens zichtbaar op Twitter @Lichtjesroute en Facebook.  
Het idee van een Lichtjesroute App is in 2015 nog niet uitgevoerd, mede door de mogelijke 
kosten. Hier wordt in 2016 weer naar gekeken.  
 
Evenementenplatform 
De Stichting Lichtjesroute is actief lid van het Evenementen Platform Eindhoven (EPE) en 
blijft zo op de hoogte en kan inspelen op veranderingen in beleid betreffende Eindhovense 
culturele instellingen.  
 
Prijzen 
De Lichtjesroute heeft een aantal prijzen gekregen. Deze zijn zichtbaar in onze prijzenkast in 
het gebouw van de Lichtjesroute. 
In 2014 is de Lichtjesroute gekozen als Immaterieel Cultureel Erfgoed. 
In 2010 is de LIchtjesroute gekozen als  op één na mooiste vrijwilligersevenement van 
Nederland bij de Nationale Evenementenprijzen.  



Ook is de Lichtjesroute 2012 gekozen als Internationaal Programma, zeer geschikt voor 
buitenlandse bezoekers.  
Zowel in 2005 als 2010 werd de Lichtjesroute verkozen tot Eindhovens Trots. 


