
 

Motie 13 is met 25 stemmen voor (PvdA, ChristenUnie, D66, Burger Belangen Roosendaal, 

CDA, Roosendaalse Lijst, GroenLinks, en VVD) en 9 stemmen tegen (VLP en SP) aangenomen. 

 

Motie 13 

‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ 

 

De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 en 8 november 2018, gehoord hebbende 

de beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2019’;  

 

Overwegende dat:  

• Het belangrijk is om kinderen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van (mee-) roken door 

ze te laten opgroeien in een rookvrije omgeving; 

 

Constaterende dat:  

• Het bevorderen van een gezonde leefstijl onder jongeren een van de speerpunten van het lokale 

gezondheidsbeleid is;  

• In de begroting een belangrijk punt is dat de Roosendaalse jeugd gezond opgroeit;  

• Een kwart van de kinderen tussen 12 en 16 jaar rookt;  

• Meer mensen in Nederland sterven aan gevolgen van roken dan door drank, drugs, misdaad en 

verkeer bij elkaar;  

• In Roosendaal er al sportverenigingen en scholen zijn die rookvrij (of rookarm) zijn (o.a. THOR, BSC, 

RBC, kinderboerderij Minnebeek);  

• In Roosendaal ook onlangs het BRAVIS ziekenhuis heeft aangekondigd in 2019 op alle locaties 

volledig rookvrij wil zijn;  

• Het daardoor gemakkelijker zal zijn om de rookvrije generatie van de grond te krijgen;  

 

Roept het College op:  

 

1. Actief in Roosendaal te stimuleren om te komen tot een Rookvrije Generatie:  

a. Door te bereiken dat alle kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen en 

gemeentelijke en publieke gebouwen en buitenruimten daarvan rookvrij worden (plan te 

downloaden via rookvrijegeneratie.nl);  

b. Hiervoor met de diverse maatschappelijke organisaties en ouders om de tafel te gaan en 

afspraken te maken;  

2. Over de voortgang van de uitvoering van deze motie jaarlijks terug te koppelen aan de raad;  

 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 

 

Namens,  

 

PvdA, Michael Yap 

ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 

Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 

CDA, Roger van Nassau 

Roosendaalse Lijst, Peter Raijmaekers 

GroenLinks, Naima El Azzouzi 

 

http://www.rookvrijegeneratie.nl/

