Motie vreemd aan de orde van de dag “ballon-oplatingen”
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 29 oktober 2020, behandelende de motie vreemd aan de
orde van de dag ballon-oplatingen;
Constaterende dat:
- ballonnen populair zijn bij allerlei gelegenheden;
- er steeds meer zwerfvuil in het milieu terecht komt;
- restanten van ballonnen die buitenshuis opgelaten worden bij evenementen en festiviteiten
ook zwerfvuil zijn op en in de bodem en het water; ook de touwtjes en de eraan
vastgemaakte artikelen;
- ook zogenaamde vuur- of wensballonnen brandgevaar kunnen opleveren, de Brandweer
raadt daarom het gebruik ervan af;
- restanten van ballonnen worden gegeten door vissen, vogels en andere dieren, met als
gevolg dierenleed door verstrikking in linten, verstopping en uithongering;
- de Tweede Kamer in 2014 gemeenten opriep om het oplaten van ballonnen tegen te gaan;

Overwegende dat:
- er leuke feestelijke alternatieven zijn, zoals o.a. bellen blazen, bloemen op het water gooien;
- het nu in Steenbergen nog is toegestaan om ballonnen op te laten;
- het prima mogelijk is om een verbod op te nemen in de APV. De afgelopen paar jaar stelden
al veel gemeentes verbodsbepalingen vast. Het gaat nadrukkelijk niet om luchtballonnen die
zijn vastgemaakt of die binnenshuis worden gebruikt;
- leerlingen van de Gummarusschool, Sofie Melief en Jessica Timmermans (nu scholieren van ’t
Rijks), in het kader van een Duurzaamheidsproject in onze vergadering hebben gepleit voor
het verbieden van het oplaten van ballonnen in Steenbergen;
Verzoekt het college
1. In de APV een verbod tot het buitenshuis oplaten van ballonnen op te nemen en deze wijziging van
de APV begin volgende jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
2. Dit (aanstaande) verbod te communiceren met Sofie, Jessica, de Gummarusschool en alle andere
scholen en het brede Steenbergse publiek;
En gaat over tot de orde van de dag.

Gewoon Lokaal!

