
Beantwoording vragen CDA-fractie inzake Agendapunt 11 Wijziging APV
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij

 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen 

opslaan

Vraag Antwoord

CDA Woudenberg kan zich vinden in de invoering van APV artikel 4:9 vanuit 
duurzaamheidsoogpunt. Wij denken echter dat er een extra lid aan het artikel 
toegevoegd zou moeten worden vanuit externe veiligheidsoogpunt en dat is een 
verbod op het oplaten van brandende wensballonnen (“Chinese wenslampion”). 
Het komt geregeld voor dat deze ballons brand veroorzaken als zij neerkomen op 
rieten daken. De brandweer raadt het gebruik van wensballonnen af, zie: 

https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/wensballonnen .  In sommige 
gemeenten is het inmiddels al verboden om een wensballon op te laten. Is het 
College bereid een 4e lid aan het APV artikel toe te voegen dat het oplaten van 
brandende wensballonnen verbiedt? 

De zinssnede over ‘helium of enig ander gas dat lichter is dan lucht’ initieert dat het 
artikel niet van toepassing is voor een wensballon die opgelaten kan worden middels 
hete lucht. Dit is dus een terecht punt. Wij zullen na akkoord het artikel als volgt 
aanpassen: 

Artikel 4:9 Verbod oplaten ballonnen 
I

1. Het is verboden een ballon, van welk materiaal dan ook, door middel van 
bijvoorbeeld helium of enig ander gas dat lichter dan lucht is, op te laten in de 
buitenlucht zonder dat deze op enige wijze met het aardoppervlak verbonden 
is.

2. Onder ballon wordt verstaan: feest-, geluks-, papier-, wens-, sfeer-, 
herdenkings-, reclameballon of – lampion en dergelijke.

3. Het verbod is niet van toepassing op vaartuigen als bedoeld in de Wet 
luchtvaart. 

Hierdoor is ook het oplaten van wensballonnen door middel van hete lucht verboden.

https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/wensballonnen

