
Goedemiddag, 

 

Onderstaande mail met bijlage heb ik ook naar het college verzonden en ik heb 

ook de vraag aan de raad, keurt de raad het oplaten van ballonnen goed in onze 

gemeente, terwijl we weten wat dit aanricht in de natuur en bij de dieren? 

Is de voorlichting die wij dan geven op de scholen sinds kort over het gevaar 

van zwerfaval en het werk wat wij doen met de zwerfafvalbrigade dan niet heel 

erg tegenstrijdig? Dweilen met de kraan open? 

Ik werd er vanmorgen in ieder geval verdrietig. 

 

Ik ben heel benieuwd naar het antwoord en meerdere mensen met mij. 

Alvast bedankt en hoor het graag. 

 

MvG 

 

 
 
Verzonden: woensdag 27 april 2022 13:18 
Aan: Bestuurssecretariaat West Betuwe <Bestuurssecretariaat@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: oplaten van ballonnen  
  

Goedemiddag, 

 

Ik wil even wat kwijt richting het  College en raad van West Betuwe. 

Ik was vanmorgen bij de aubade in Herwijnen, gezellig en leuk opgezet door de 

oranje vereniging. 

Ik dacht dat ballonen oplaten allang niet meer mocht. Maar tot mijn verbazing 

gingen hier in Herwijnen trossen de  lucht in. 

De wethouder  heer van Bezooijen opende het zelfs.??? 

Past dit in het plaatje van leefbaarheid, goed voor dier en natuur??? 

Hoe tegenstrijdig is dit.!! WAter naar d ezee dragen, dweilen met de kraan 

open? is dit nodig? Samen met www.zondernatuurgeentoekomst.nl geven we 

voorlichting op de basisscholen in West Betuwe om zwerfafval in de natuur 

tegen te gaan. Wordt door gemeente opgepakt uit leefbaarheidsbudgettten. 

Hoe leggen we dit dan uit? Ik hoop dat het college/raad dit kan uitleggen? 

 

Weet, (zie bijlage) dat vogels verstrikt raken in de ballon linten. Ik wil dit 

in  ieder geval  niet op mijn geweten hebben. U wel? 
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Ik ruim wekelijks minimaal 3 zakken zwerfafval per week en geef veel om de 

dieren en de natuur. Dit kan toch ook anders? 

Zonder deze ballonnen met linten de  lucht in te laten kan het toch ook leuk zijn? 

Is de impact wel duidelijk? We kunnen straks onze kop niet meer in het zand 

steken maar alleen in plastic 🙁 

 

Ik hoor het graag hoe dit kan en mag. Wilen wij alls gemeente niet het goede 

voorbeeld geven?> 

Bedankt alvast.  

Ik hoop hiermee in ieder geval bewustwording te creeeren en dat het gewoon 

niet maar mag. Ik ging er  trouwens al vanuit dat het al niet meer mocht . 

 

Ik zie d ereactie graag tegemoet. 

 

 

MvG 
 


