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Onderwerp: Rookvrije openbare ruimten stimuleren  

   

 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 

Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om 

volledig rookvrij op te groeien. Een rookvrije generatie is een van de uitgangspunten van het Nationaal 

Preventieakkoord. Lokaal willen we toewerken naar een Lokaal Preventieakkoord. Een van de speerpunten 

is dat openbare ruimten, zoals speeltuinen en sportparken, rookvrij zijn. Een aantal lokale sportparken en 

speeltuinen zijn ermee aan de slag. Om hen te stimuleren en een beweging op gang te brengen, gaan we 

hiervoor een waarderingssubsidie toekennen van €1.000,- per speeltuin en sportpark. 

 

 

Rookvrij sporten 

De sportvereniging is een belangrijke omgeving in het leven van een kind. Buiten wordt vaak nog in het zicht 

van kinderen gerookt, zoals langs de lijn. Zien roken, doet roken. Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het 

goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke 

meeroken.  

 

 

Rookvrij spelen 

Bij een gezonde en veilige omgeving voor kinderen horen ook rookvrije speelplekken. Geen sigaretten waar 

kinderen zich aan kunnen branden, of die ze in hun mond kunnen stoppen. Alleen maar frisse lucht om in te 

ademen. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan een gezond voorbeeld zien, zodat de kans kleiner is 

dat ze later ook gaan roken. In eerste instantie leggen we de focus op de buiten speeltuinen die tevens 

omheind zijn. 

 

 

Landelijke focus 

Het college heeft besloten de lokale focus nu op sporten en spelen te leggen. Dit komt omdat er landelijk ook 

al een aantal acties in gang zijn gezet.1 Zo zijn scholen bijvoorbeeld verplicht om vanaf 1 augustus 2020 

volledig rookvrij te zijn (op basis van de Tabakswet). Ook ligt de landelijke focus sterk op ziekenhuizen, 

GGZ-instellingen en andere zorginstellingen. Daarnaast moeten vanaf 2022 alle rookruimten in gebouwen 

verwijderd zijn. Vanaf 2020 is zorg omtrent stoppen met roken onderdeel van het basispakket 

                                                      
1 Kamerstukken 2019/20, 'Voortgang Nationaal Preventieakkoord', 32793-462, d.d. 5 december 2019. 



 

 

(Zorgverzekeringswet), waarvoor het eigen risico niet wordt aangesproken. Tot slot is er veel 

ondersteuningsaanbod beschikbaar, bijvoorbeeld via www.rookvrijegeneratie.nl. 

 

We vieren lokale successen graag met u. We houden u hiervan op de hoogte. 

 
 
Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel               mr. drs. A.P.M. ter Voert  
de burgemeester                                                       de secretaris 
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