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De raad van de gemeente Hengelo, bijeen op 11 juni 2019,
Constaterende dat:
•

(wens)ballonnen en plastic confetti in de natuur terecht kunnen komen en hier ernstige schade
toebrengen aan dieren, natuur en milieu;

•

de plastic soep en de plastic afvalberg hierdoor worden vergroot en dat restanten van
(wens)ballonnen, plastic confetti, touwtjes en linten vaak onderdeel zijn van dit zwerf- en
drijfvuil;

•

dieren verstrikt raken in touwtjes, linten en ballonresten en plastic confetti in hun maag en
darmen krijgen, wat vaak leidt tot sterfte;

•

ook biologisch afbreekbare ballonnen er meerdere jaren over doen om af te breken en hierdoor
tevens schade aanrichten aan dieren, natuur en milieu.

•

wensballonnen brandgevaar kunnen opleveren bij het neerkomen;

•

er een steeds bredere maatschappelijke bewustwording is van de negatieve invloed van he t
oplaten van (wens)ballonnen en gebruik van plastic confetti op dieren, natuur en milieu;

•

de Tweede Kamer op 9 december 2014 een motie heeft aangenomen, waarin gemeenten
worden opgeroepen het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan ;

•

inmiddels meerdere gemeenten hieraan gevolg geven en maatregelen hebben genomen om
het oplaten van (wens)ballonnen te verbieden.

Overwegende dat:
•

er nog steeds door bedrijven, particulieren en organisaties ballonnen worden opgelaten en
plastic confetti wordt gebruikt.

•

het gaat om (wens)ballonnen die de lucht in worden gestuurd met helium, vuur of andere
methoden en dus niet om 'lege' ballonnen of ballonnen die door mensen zélf worden
opgeblazen met lucht;

•

er milieuvrlendelijke(r) alternatieven zijn voor het oplaten van (wens)ballonnen of gebruik van
plastic confetti, zoals het dragen van lampionnen, het planten van zonnebloemen (gebeurt nu
tijdens Troostdag) en bellenblazen;

•

we een schone en nette planeet willen achterlaten aan de generaties na ons;

•

de gemeente een voorbeeldfunctie heeft in het voorkómen van schade aan het milieu en het
voorkómen van brandgevaar.

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

Draagt het college op:
•

Voor de-zomer een ve.fbod op hot oplaten van (wonc)batjonnon on gebruik van plastic confettL
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•

het verbod op het oplaten van (wens)ballonne n en gebruik van plastic confetti mee te nemen i n
het evenementenvergunningenbeleid;

•

de raad te informeren over de manier waarop het verbo d bekend gemaakt wordt en dit
onderwerp een integraal onderdeel te laten zijn van campagnes rondom het tegengaan van
(zwerf)afval.

•

Om met bedrijven en verenigingen in gesprek te gaan om samen na te denken over
milieuvriendelijke alternatieven.

En gaat over tot de orde van de dag ,
Elske Mooijman - Groenlinks
Frank Peters - Pro Hengelo

