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Motie: Roep Nederlandse regering op het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen

De gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020,
Constaterende dat:
o ICAN (international Campaign to Abolish Nudear weapons) een appèl doet op steden en
gemeenten om de Nederlandse regering op te roepen het VN-kernwapenverdrag te
ondertekenen.
o De letterlijke tekst van het Cities Appeal voor zich spreekt en als volgt luidt:
"Onze stad/gemeente heeft grote zorgen over de ernstige bedreiging die kernwapens
vormen voor mensen wereldwijd. We geloven dat onze inwoners het recht hebben om te
leven in een wereld zonder deze dreiging, leder gebruik van kernwapens, opzettelijk of
per ongeluk, zou catastrofale, wijdverbreide en langdurige gevolgen hebben voor zowel
mensen als het milieu. Daarom verwelkomen we het VN-Kernwapenverbod dot In 2017
door de Verenigde Naties is aangenomen en roepen we onze regering op dit verdrag zo
snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren."
Overwegende dat:
o Een grote groep steden wereldwijd reeds het ICAN Cities Appeal getekend heeft, evenals
de vereniging Burgemeesters voor Vrede, waar al circa 140 Nederlandse burgemeesters
lid van zijn.
o Het de gemeente Hengelo zou sieren hierbij niet achter te blijven.
Verzoekt het college om:
o Namens Hengelo het ICAN Cities Appeal te ondertekenen én de Nederlandse regering op
te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren.
o De minister van Buitenlandse Zaken te informeren dat Hengelo het ICAN Cities Appeal
heeft ondertekend.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Aan de leden van de gemeenteraad
van de gemeente Hengelo

15 augustus 2020

Onderwerp: oproep tot ondersteuning van het ICAN Cities Appeal

Geachte leden van de gemeenteraad,
Al 75 jaar vormen kernwapens één van de grootste bedreigingen voor de mensheid. Door de toenemende
internationale spanningen, het opzeggen van wapenbeheersingsverdragen en de verdere verspreiding van
kernwapens groeit het gevaar dat deze wapens per ongeluk of bewust worden ingezet. Omdat steden het
belangrijkste doelwit van kernwapens vormen hebben zij een speciale verantwoordelijkheid om de veiligheid van hun
burgers te beschermen.
In 2017 heeft de algemene vergadering van de VN voor een kernwapenverbod gestemd. Omdat veel landen,
waaronder Nederland, dit verbod nog niet hebben ondertekend en geratificeerd doet de ICAN (International Campaign
to Abolish Nuclear Weapons) een wereldwijde oproep aan steden en gemeenten ter ondersteuning van het VNKernwapenverbod. De tekst van het Cities Appeal luidt als volgt:
"Onze stad/gemeente heeft grote zorgen over de ernstige bedreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd.
We geloven dat onze inwoners het recht hebben om te leven in een wereld zonder deze dreiging, leder gebruik van
kernwapens, opzettelijk of per ongeluk, zou catastrofale, wijdverbreide en langdurige gevolgen hebben voor zowel
mensen als het milieu. Daarom verwelkomen we het VN-Kernwapenverbod dat in 2017 door de Verenigde Naties is
aangenomen en roepen we onze regering op dit verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren."
Het Cities Appeal is inmiddels door vele steden wereldwijd ondertekend en wordt gesteund door Mayors for Peace
Nederland
Wij roepen Hengelo op om het ICAN Cities Appeal te ondertekenen en de minister van Buitenlandse Zaken hierover
te informeren.
Met vriendelijke groet,
William van den Heuvel

Bijlagen: ICAN Cities Appeal en brief Mayors for Peace
contactpersoon: William van den Heuvel, Woolderbeekweg 9, 7553 BZ Hengelo, tel. 06-23885058
lnfo@enschedevoorvrede.nl - wvvw.enschedevoorvrede.nl
stichting VEDAN - KvK 08151917- IBAN NL52 TRIO 0198319967
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Een wereldwijde oproep van steden en gemeenten
ter ondersteuning van het VN-Kernwapenverbod

Over het Appel

Hoe het Appel te ondertekenen

Kernwapens vormen een onacceptabele dreiging voor
iedereen wereldwijd. Dit is waarom op 7 Juli 2017,122
landen voor aanname van het VN-kernwapenverbod
hebben gestemd. Alle nationale overheden worden
uitgenodigd om dit verdrag te ondertekenen en te
ratificeren. Het verbiedt het gebruik, productie en opslag
van nucleaire wapens en legt een stevig fundament
voor de totale eliminatie van deze wapens. Steden en
gemeenten kunnen meehelpen de steun voor het VNkernwapenverbod te vergroten door het ICAN Cities
Appeal te ondertekenen.

De burgemeester, griffier of een andere
vertegenwoordiger van de gemeente kan laten
weten dat zijn of haar gemeente het Cities Appeal
ondersteunt door een mail sturen naar
nukes@paxforpeace.nl. Deze oproep is in het
bijzonder gericht aan steden en gemeenten in landen,
zoals Nederland, die het VN-kernwapenverbod nog
niet hebben ondertekend.

Suggesties voor verdere actie
1.

Tekst van het Cities Appeal
"Onze stad/gemeente heeft grote zorgen over de ernstige
bedreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd.
VJe geloven dat onze inwoners het recht hebben om te leven
in een wereld zonder deze dreiging, leder gebruik van kern
wapens, opzettelijk ofper ongeluk, zou catastrofale, wijdver
breide en langdurige gevolgen hebben voor zowel mensen
als het milieu. Daarom verwelkomen we het VN-Kernwapenverbod dat In 2017 door de Verenigde Naties is aangenomen
en roepen we onze regering op dit Verdrag zo snel mogelijk te
ondertekenen en te ratificeren."

Ondertekend door:

Naam & functie

2.

3.

4.

Laat het de Nederlandse overheid weten: informeer
de Minister van Buitenlandse Zaken of een andere
relevante vertegenwoordiger dat uw gemeente het
ICAN Cities Appeal heeft ondertekend.
Informeer de media: stuur een persbericht uit
waarin wordt aangekondigd dat uw gemeente
het Cities Appeal heeft ondertekend en daarmee
de Nederlandse overheid oproept het VNkernwapenverbod te ondertekenen en te ratificeren.
Informeer de inwoners: verspreid informatie of
organiseer een tentoonstelling over de dreiging van
nucleaire wapens en de wereldwijde inspanningen
om deze dreiging weg te nemen.
Desinvesteer publieke gelden: neem maatregelen
om ervoor te zorgen dat fondsen die door
uw gemeente worden beheerd, niet worden
geïnvesteerd in kernwapenproducenten. Zie voor
meer informatie: www.dontbankonthebomb.com.
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ICAN Cities Appeal
Onze stad/gemeente heeft grote zorgen over de ernstige bedreiging die kernwapens vormen voor
mensen wereldwijd. We geloven dat onze inwoners het recht hebben om te leven in een wereld
zonder deze dreiging, leder gebruik van kernwapens, opzettelijk of per ongeluk, zou catastrofale,
wijdverbreide en langdurige gevolgen hebben voor zowel mensen als het milieu. Daarom
verwelkomen we het VN-Kernwapenverbod dat in 2017 door de Verenigde Naties is aangenomen
en roepen we onze regering op dit Verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren.
De Nobelprijs voor de Vrede 2017 ging naar de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
(ICAN) voor haar inzet voor een kernwapenvrije wereld. Met name haar niet aflatend wijzen op de
catastrofale humanitaire consequenties van het gebruik van nucleaire wapens lag hieraan ten
grondslag.
Wij, Mayors for Peace Nederland, onderschrijven het Cities Appeal van harte. Wij delen immers
dezelfde zorgen. Ontwikkelingen en spanningen in de wereld maken dat onze zorgen niet
verminderen. Integendeel. We kunnen het ons daarom ook niet permitteren achterover te leunen: elke
actie, elk geluid, om vrede en veiligheid te bestendigen is welkom.
Wij moedigen u aan het Cities Appeal onder de aandacht van onze gemeenteraden, onze
volksvertegenwoordigers, te brengen. Om zo een krachtig geluid te genereren naar onze regering.
Ons kabinet schrijft in haar Regeerakkoord: ‘Het kabinet zet zich, binnen het kader van de
bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een kernwapenvrije wereld, gezien de grote
risico’s van proliferatie van deze wapens.’
Een oproep vanuit de gemeenten aan de regering om tot het VN-Verdrag tegen kernwapens toe te
treden sluit hier naadloos op aan.
Wij wensen u veel succes
Met vriendelijke groet.

Geert van Rumund,
Voorzitter Mayors for Peace Nederland
Burgemeester van Wageningen

