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Agenda 26 maart 2019 

• 1. Opening 

 

• 2. Vaststelling agenda 

Voorzitter wij zouden graag een motie vreemd aan de agenda willen toevoegen en 

wel een motie over het ontmoedigen om ballonnen om te laten. 

 

• 3. Informatie vanuit het college 

 

• 4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking 

 

• 5. Vragenhalfuur 

 

• 6. Open debatronde 

 

• 7. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 

februari 2019 

 

• 8. Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 12 maart 2019 

 

• 9. Voorstel inzake toestemmingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling 

Noaberkracht 

Raadzaal, Hamerstuk  

 

• 10. Voorstel inzake suppletie aanvraag Bommenregeling Knollerveldweg 

Deurningen 

Raadzaal, Hamerstuk  

 

• 11. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 

“Buitengebied, Deurningerstraat 5 Weerselo en beeldkwaliteitsplan 

“Rood voor Rood” 

Raadzaal, Hamerstuk 

  

• 12. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Deurningen, 

Deurningerstraat 35 en 37” 

Raadzaal, Hamerstuk  

 

• 13. Voorstel inzake vaststellen schuur voor schuur beleid, eerste 

herziening Dinkelland 

Raadzaal, Hamerstuk 
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14.Voorstel inzake vaststelling van het Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en 

Vervoerplan voor Dinkelland (2019) 

Raadzaal, Bespreekstuk  

Voorzitter het GVVP had voor ons in feite een hamerstuk kunnen worden. Het voorstel is 

een voorbeeld van communicatie met vele groepen, het voorbeeld van Overheid naar 

Nevenheid.  

 

Belangrijk voor ons zijn de diverse onderzoeken die nog uitgewerkt moeten worden en 

dan met name de doorgaande weg op het Nicolaasplein en de parkeerproblematiek in 

Ootmarsum op zaterdag en zondag voor de inwoners van het centrum. U gaf te kennen 

dat u hier binnenkort op terug wilt komen dat vinden wij prima, we wachten af. 

Verder willen wij nog even meegeven de mogelijkheid die wij als 

BurgerbelangenDinkelland in de commissie vergadering hebben aangedragen en wel voor 

de toekomst een duurzame en emissie loze tramverbinding van Nordhorn – 

Denekamp – Oldenzaal. Wij denken na over onze toekomst en de generatie na 

ons, daarom vragen wij de verschillende fracties: hebt u in uw fractieoverleg hier al over 

gesproken? 

De oplossing hoeft niet van vandaag op morgen maar wij zullen hier ons continue 

voor blijven inzetten in het belang van onze jeugd. 

Tot zover voorzitter. 

 

15. Voorstel inzake Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 

Raadzaal, Bespreekstuk  

Geen opmerkingen 

16. Vreemd aan de agenda deze motie: 

 

Voorzitter, 

De 2e kamer heeft in december 2014 een breed gesteunde motie aangenomen om het 

oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Vele gemeentes  in Nederland, behalve in het 

Oosten van het land, hebben hier al een beslissing over genomen. Door de motie die wij 

als Burgerbelangen Dinkelland zo gaan voorlezen hopen wij dat de overige fracties hierbij 

aan zullen sluiten. De natuur en dieren zijn in feite de belangrijkste oorzaken om het 

oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Van de Stichting Noordzee kregen wij nog te 

horen dat zelfs biologische afbreekbare ballonnen geen milieuvriendelijk alternatief zijn. 

Het duurt nog jaren voor deze ballonnen zijn afgebroken. Al die tijd kunnen dieren de 

ballonnen aanzien voor voedsel, en in de linten kunnen verstikken. Alle politieke partijen, 

en dat hebben we ook gezien tijdens de Provinciale verkiezingen gaan voor 

duurzaamheid, dieren en onze mooie natuur, en daar willen wij ons steentje ook aan 

bijdragen. Met uw goedvinden voorzitter lees ik bijgaande motie voor: 
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Motie ballonnen 

MOTIE 

Raadsvergadering 26 maart 2019 

Agendapunt: vreemd aan de agenda 

Onderwerp: oplaten ballonnen 

Indieners: fractie Burgerbelangen Dinkelland, fractie GroenLinks 

  

De raad van de gemeente Dinkelland 

 

In vergadering bijeen op 26 maart 2019 

 

Constaterende dat: 

• Een breed gesteunde motie in de Tweede Kamer op 9 december 2014 de regering 

aanspoort gemeenten te vragen het oplaten van ballonnen te ontmoedigen; 

• Verschillende gemeenten al maatregelen in hun beleid hebben opgenomen om het 

oplaten van ballonnen actie tegen te gaan; 

• Er in de gemeente Dinkelland bij diverse evenementen ballonnen worden 

opgelaten; 

• Organisatoren van degelijke activiteiten zich vaak niet bewust zijn van de 

gevolgen voor milieu en dierenwelzijn; 

Overwegende dat: 

• Opgelaten ballonnen zwerfvuil veroorzaken dat volgens de Universiteit van 

Wageningen een bijdrage levert aan de plastic soep in de oceanen; 

• Ook zogenaamde biologische ballonnen nog maanden rondzwerven; 

• Het afval van deze ballonnen dierenleed en sterfte veroorzaakt;  

• Resten van ballonnen in de natuur gevaarlijk zijn, omdat dieren verstrikt kunnen 

raken in de sierlinten en afsluiters en daardoor geen voedsel meer kunnen 

zoeken;  

• Dieren (waaronder vee) ballonresten voor voedsel kunnen aanzien en het opeten 

waardoor soms de maag en darm verstoppen en ze sterven van de honger; 

Verzoekt het college: 

• Een ontmoedigingsbeleid te voeren met betrekking tot het uitdelen en oplaten van 

ballonnen door andere partijen dan de gemeente en deze partijen te wijzen op  
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milieuvriendelijke alternatieven; 

Het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen waarvoor géén 

vergunning vanuit de gemeente nodig is;  

• Als college zelf het goede voorbeeld te geven door op door de gemeente (mede) 

georganiseerde evenementen geen plastic of latex ballonnen meer de lucht in te 

sturen. 

En gaat over tot de orde van dag. 

Denekamp 26 maart 2019 

 

Fractie Burgerbelangen Dinkelland, Fons Maathuis 

Fractie GroenLinks, Wilma Schouten 

16. Sluiting Raadzaal, - 
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