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 Betreft:  Dierenwelzijn en polystyreen 

 Edelachtbare vrouwe, A. Vermeulen, 

 Als oprichter en beheerder van de diervriendelijke site, 'Beestenboeltje.nl', ben ik bezig in 
 Zutphen en Warnsveld om paddenpoelen te onderhouden, padden en salamanders die in 
 straatkolken zijn gevallen er uit te halen en nog een aantal zaken ten bate van de dieren in 
 onze gemeente. 

 Tijdens mijn werkzaamheden kom ik regelmatig een overmaat van kleine polystyreen 
 (piepschuim) balletjes tegen. Het gaat om miljoenen van deze balletjes, die helaas een 
 verwoestende uitwerking hebben op de kleine dieren in onze gemeente. Vogels en padden 
 zien deze balletjes als voedsel en éénmaal ingeslikt verstopt het het darmstelsel en gaat het 
 diertje eraan dood. Vleermuizen die huizen in de spouw worden door het piepschuim verstikt 
 en sterven op een gruwelijke manier. 

 Ik signaleer dit probleem al jaren en heb ook onderzoek gedaan naar de herkomst van deze 
 miljoenen kleine balletjes. Mijn constatering is dat deze balletjes vooral in het Zutphens 
 milieu terecht komen na nieuwbouw van huizen maar vooral bij isolatie en verduurzaming 
 projecten. 

 Vooral bij  nieuwbouw-, renovatie en verduurzaming inspanningen van 
 woningbouwvereniging Ieder1 is de polystyreen vervuiling enorm. Op straat, in tuinen en ook 
 in de kolken vindt ik miljoenen van die balletjes. Mensen die ik hierover aanspreek vinden 
 het allemaal erg vervelend. Ik verzoek ze dan ook dit te melden bij Ieder1. Echter, daar 
 vinden ze geen enkel gehoor of er word tegen ze gezegd, dat waait wel weg of schoffel het 
 maar onder in uw tuin. 

 Ik heb hier actie op ondernomen en heb in het paddengebied in Warnsveld een vuilniszak 
 vol van deze balletjes verzameld. Deze heb ik bij het politiebureau ingeleverd. Echter, ook 
 de politie onderneemt geen actie. Ze vertellen mij dat de sluiskolken vallen onder de 
 gemeente en dat ik het daar moet melden. Dus heb ik mijn klacht ingediend bij dhr Alfred 
 Broeder, ambtenaar voor de faunawet. Hij zei mij toe dit te bespreken met Ieder1 en mij op 
 de hoogte te houden van hun reactie. 



 Echter, na meerdere vragen van mijn kant aan de heer Broeder over de voortgang van deze 
 gesprekken geeft hij slechts vage, ontwijkende, antwoorden en beweerd hij nu, zijn mails 
 betreffende dit onderwerp van en naar Ieder1 te hebben weggegooid. Oftewel, na zestien 
 maanden (!) is er dus helemaal niets met mijn klacht gebeurd. Alleen heb ik een bedankbrief 
 gehad omdat ik de gemeente heb gewezen op deze problematiek. 
 Daarom wend ik me dus nu maar na u, mevrouw de burgemeester, in de hoop dat de 
 onnodige slachting van duizenden reptielen, vleermuizen en vogels, u wel aan het hart gaan 
 en u het 'balletje' misschien wel aan het rollen krijgt. Er zijn namelijk eco vriendelijke 
 alternatieven voor het gebruik van polystyreen. 
 Dus alstublieft helpt u mij om ook voor de kleine inwoners van onze stad op te komen. 

 Hoop van u te horen, 
 Met vriendelijke groet 

 Olaf Kreijenbroek van beestenboeltje.nl 


