
 
       
MOTIE

Reg.nr.
Naam gemeenteraadsfractie CDA, GroenLinks, Culemborg van Nu en SP
Datum raadsvergadering 1 juli 2021
Volgnummer M4 
Agendapunt 6.2 Kadernota

Onderwerp Motie Verdubbeling aantal rookvrije sportlocaties

Ondergetekende(n) dient/dienen de volgende motie in:

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 1 juli 2021.

Constaterende dat:
- Roken en meeroken slecht zijn voor de gezondheid;
- Het rookvrij maken van gebouwen en (buiten)ruimtes waar mensen bijeenkomen of werken één 
van de pijlers uit het in 2018 gesloten Nationaal Preventieakkoord is; 
- Naast het vorig jaar ingestelde rookverbod op schoolpleinen per 1 juli 2021 ook 
overheidsgebouwen en openbare gebouwen wettelijk verplicht rookvrij dienen te zijn;
- Zowel nationaal als lokaal er met aanpak van roken nog veel gezondheidswinst is te halen.  

Overwegende dat:
- Wij schoolpleinen, sportterreinen en speelterreinen veilig, rookvrij en schoon willen houden om 
kinderen de gelegenheid te bieden veel, veilig en rookvrij buiten te laten spelen;
- De gemeente een rol kan spelen om opgroeiende kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de 
verleiding om te gaan roken; 
- Culemborg deze zomer met partners lokaal een Preventieakkoord sluit met daarin o.a. de ambitie 
om middelengebruik (roken, alcohol) terug te dringen;
- Sporten, buitenspel en roken niet samen gaan; steeds meer gemeenten daarom in samenspraak 
met (sport)verenigingen en scholen kiezen voor een rookverbod op sport- en speellocaties;
- Landelijk de Hartstichting, het Longfonds en het KWF initiatief hebben genomen voor de beweging 
‘Op weg naar een Rookvrije generatie’ en hierin samen werken met Gezondheidsfondsen voor 
Rookvrij;
- Er van uit het programma Rookvrije Generatie hulp, informatie en rookvrij borden beschikbaar zijn 
om sportverenigingen te helpen in de stap naar, en de naleving van, een rookvrij terrein;
- Er in Culemborg op dit moment slechts twee rookvrije (sport)locaties en de locaties van de scouting 
staan geregistreerd als rookvrije locatie;



- Wij door Corona nog niet in gelegenheid zijn geweest het gesloten sportakkoord en het van daaruit 
opgestarte sportplatform een vliegende start te geven en-of concreet te maken;

Roept het college op:
In de uitvoering van het Preventieakkoord in overleg met verenigingen en het maatschappelijk 
middenveld te komen tot stappen die gaan leiden naar een Rookvrije generatie in Culemborg. Daarbij 
te streven naar een verdubbeling van het aantal rookvrije sportlocaties in 2022, en dat in de 
opvolgende twee jaren (indien mogelijk sneller) naar 100% te brengen. 

Als ook in te zetten op het rookvrij krijgen van alle openbare speelplekken waar de jeugd verblijft. En 
de raad bij de begrotingsbehandeling te informeren wat hier het stappenplan voor is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting   
In Nederland raken elke week honderden kinderen verslaafd aan roken. Dat roken slecht is weten we 
allemaal. Jaarlijks overlijden bijna 20.000 mensen aan de gevolgen van roken, nog eens 2.000- 3.000 
mensen sterft aan de gevolgen van meeroken. Er overlijden meer mensen aan de gevolgen van roken 
dan aan alcohol, drugs en verkeersongevallen bij elkaar. Roken is daarmee de nummer 1 te 
voorkomen oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. 

Ondanks harde feiten wordt het nog steeds normaal gevonden dat kinderen beginnen met roken.
Indieners willen daarom in lijn met landelijke ontwikkelingen rondom het programma een Rookvrije 
Generatie samen met (sport)verenigingen rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Dit door waar 
mogelijk roken te gaan ontmoedigen. Door komend jaar te starten met het rookvrij maken van lokale 
sportlocaties kan op een laagdrempelige manier het gesprek gevoerd worden over de manier waarop 
wij als stad willen werken aan een stad waarin kinderen rookvrij kunnen opgroeien.

Door aansluiting te zoeken bij het lokale Preventieakkoord en Sportakkoord kunnen zaken mooi 
samen opgepakt worden en hoeven hiervoor geen nieuwe overlegstructuren te worden opgestart.

Zie ook: www.rookvrijegeneratie.nl 
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