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Aan het College van B&W van Hengelo 

Datum: 5 april 2022 

Betreft: Reclame in de openbare ruimte voor online gokken  

 

Geacht College, 

Sinds kort zien we in Hengelo in de openbare ruimte veel reclame-uitingen voor online gokken. De 
reclames bevinden zich op de bekende reclamezuilen langs drukke wegen en bij bushaltes. Met deze 
promotie wordt een beeld geschapen alsof online gokken een leuke en gezellige aangelegenheid betreft, 
die tot normale activiteiten mogen worden gerekend. 

Sinds 1 oktober 2021 is met het nieuwe wet Kansspelen op afstand (Koa) online gokken in Nederland 
gelegaliseerd. Tenminste 10 bedrijven hebben een vergunning gekregen. Ook het maken van reclame is 
toegestaan. Het kabinet werkt op aandringen van de Tweede Kamer aan een landelijk verbod voor 
gokreclames op TV. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming wil reclames voor risicovolle 
kansspelen, zoals goksites en onlinecasino's, verder aan banden leggen. Daarmee wil hij gokverslaving 
voorkomen. Gokreclames op de radio zijn al vanaf juni 2020 ingeperkt en mogen niet meer langer 
tussen 06.00 en 22.00uur worden uitgezonden. 

Reclames en bonussen mogen niet gericht zijn op jongeren tot 18 jaar. Minister Weerwind is o.a. 
daarom van plan om vanaf juni 'het inzetten van rolmodellen’ bij risicovolle kansspelen geheel te 
verbieden, zoals ex-voetballers die drempelverlagend zijn vooral voor jongeren. Reclames op de televisie 
vinden uitsluitend plaats in bepaalde tijdsloten om jonge kinderen hier niet aan bloot te stellen. 

De reclames in de openbare ruimte zijn echter voor iedereen duidelijk zichtbaar. Daarmee is een 
onwenselijke situatie ontstaan. 

Wij wijzen het college erop dat de raad zich onlangs in meerderheid heeft uitgesproken tegen de 
vestiging van kanspeelautomatenhallen, waarbij de raad goed heeft aangevoeld hoe Hengeloërs 
aankijken tegen gokken en daarbij onnodig risico op verslaving willen vermijden.  

Vragen aan het college: 

1. Is het college het met ons eens dat reclame voor online gokken niets toevoegt aan Hengelo? 
2. Deelt het college onze mening dat het onwenselijk is dat deze promotieberichten kwetsbare 

groepen bereiken? 
3. Is het college het met ons eens dat gokken niet onschuldig is omdat het grote gevolgen kan 

hebben op het gebied van schulden en verslaving? 
4. Is het college op de hoogte van het feit dat met de legalisering van online gokken en de hausse 

aan gokreclames die daarop volgde, het aantal uur dat Nederlanders doorbrachten op goksites 
dramatisch toe genomen is? 
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5. Veel voetbalclubs gaan sponsorrelaties aan met goksites? Weet het college of dit ook bij 
Hengelose voetbalclubs aan de orde is? Zo ja, is het college bereid om dit tussen de voetbalclub 
en het gokbedrijf bespreekbaar te maken? 

6. Is het college bereid om mee te werken aan een wijziging in de APV die reclame voor gokken in 
de openbare ruimte verbiedt, zonder eerst te wachten op landelijke regelgeving? 
 

Wij kijken uit naar uw beantwoording.  
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Herbert Capelle       Susanne van den Beukel 
Onafhankelijk Raadslid namens Hengelo Burgers   Namens ChristenUnie Hengelo 


