
MOTIE rookvrije speelplaatsen

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 17 december 2020

Onderwerp: Rookvrije speelplaatsen

De raad, 

Gehoord de beraadslaging,

Constaterend dat 
 Er een landelijke campagne loopt van het Longfonds, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding 

‘Op weg naar een rookvrije generatie’, met als doel:
Kinderen die vanaf nu worden geboren doorlopen het liefst al een rookvrije zwangerschap, 
gaan naar een rookvrije kinderopvang en school, spelen in rookvrije speeltuinen en sporten bij 
een sportvereniging waar niet meer gerookt wordt in de buurt van kinderen;

 Er in de gemeente geen beleid is voor rookvrije speeltuinen, sportparken en scholen/kindcentra;
 Uit onderzoek van TNS-NIPO blijkt dat 77% van alle Nederlanders vóór een rookvrije speeltuin is 

(onderzoek in opdracht van KWF in 2016) (bron: www.longfonds.nl);
 Kinderen zouden moeten kunnen leren, spelen en sporten in een gezonde en veilige omgeving;
 Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken;
 Dat de ervaring van ‘Clean Up Day’, ook in Meierijstad, is dat veel zwerfafval uit peuken bestaat 

en deze peuken vaak gevonden worden bij (bankjes bij) speelplaatsen voor kinderen. 

Overwegende dat
 In Meierijstad we het Gezondheidsbeleid 2018-2021 hanteren, zoals vastgesteld in de 

raadsvergadering van 5 juli 2018.
 Daarin op pagina 18 staat: “Een gezond gewicht en alcohol zijn thema’s die we lokaal op gaan 

pakken. Aan het onderwerp roken wordt landelijk al veel aandacht besteed. In dit geval maken we 
de afweging om aan te haken en mee te liften op landelijke campagnes, maar we maken er geen 
lokaal speerpunt van.”; 

 Het meeliften op de landelijke campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ nu mogelijk is; 
 Ieder kind dat geboren wordt, de kans moet krijgen om volledig rookvrij op te groeien. 

Verzoekt het college om 

http://www.longfonds.nl/


 Te streven naar rookvrije gemeentelijke speelplaatsen; sportparken en (omgeving van) 
scholen/kindcentra;

 Dit initiatief onder de aandacht te brengen van beheerders/eigenaren van speelplaatsen, 
sportparken en scholen/kindcentra binnen de gemeentegrenzen;

 Rookvrije zones in ieder geval bij alle speelplaatsen op gemeentelijke terreinen in te voeren en dit 
kenbaar te maken middels borden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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