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 Onderwerp : Stand van zaken rookvrije generatie   
 
Geachte raadsleden, 
 
In november 2018 heeft de raad ingestemd met de motie ‘Rookvrije Generatie’. Eind april 2020 
bent u via een raadsmededeling geïnformeerd over de acties, die zijn ondernomen om een 
rookvrije generatie in Roosendaal te stimuleren. In deze brief informeer ik u, aanvullend op de 
raadsmededeling, over de laatste stand van zaken. 
 
FIT!-akkoord 
Sinds begin juli 2020 hebben ongeveer 40 organisaties in Roosendaal het FIT!-akkoord 
ondertekend. Het FIT! akkoord moet bijdragen aan fitte Roosendalers. Zowel op gebied van 
bewegen en sporten, maar ook door gezonde voeding en bijvoorbeeld het onderhouden van 
voldoende sociale contacten. Voor meer informatie over het FIT!-akkoord zie: www.rsdfit.nl 
De FIT!-partners delen daarmee in de ambitie, dat kinderen in Roosendaal in een rookvrije 
omgeving op kunnen groeien. Op 24 september vindt het FIT!-feest plaats, waarbij we met de 
organisaties in gesprek gaan over hun concrete activiteiten.  
 
Bushokjes 
Op 10 abri’s bij bushokjes zijn stickers geplakt, waarmee wordt aangegeven dat het bushokje 
rookvrij is. Hierbij is gekozen voor de bushokjes, waar de meeste jongeren komen, zoals 
bijvoorbeeld bij het station en de Burgemeester Schneiderlaan. De afgelopen maanden is er veel 
minder gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, waardoor nog niet aan te geven is of dit 
effect heeft. 
 
Stoptober 
Vanaf 1 oktober begint stoptober weer (www.stoptober.nl). Stoptober is een campagne die 
rokers uitdaagt om gedurende de maand oktober niet te roken. Als gemeente promoten we deze 
campagne via onze social media kanalen vanaf volgende week. Ook is er een nieuwsbrief 
gestuurd naar alle sportverenigingen met het verzoek stoptober onder de aandacht van hun 
leden te brengen. 
 
 

http://www.stoptober.nl/
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Overig 
Tot slot nog enkele andere acties: 
1. Binnenkort sluiten we ons aan bij Nederland Rookvrij (de nieuwe organisatievorm van 

Alliantie Rookvrij Nederland). 
2. Per 1 oktober gaat een eerste groep medewerkers van de gemeente starten met een 

stopcursus. De planning was om dit in het voorjaar te doen, maar vanwege COVID-19 is dit 
uitgesteld.  

3. De e-learning Rookvrije Start, bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met 
(aanstaande) ouders, was vanwege de coronacrisis tot de zomer gratis. Deze opleiding kon 
ook gratis aan groepen thuiszittende studenten aangeboden worden. Dit aanbod is in 
Roosendaal breed verspreid en o.a. de AD-academie heeft hier positief op gereageerd. 

  
Hoogachtend, 
 

 
 
Klaar Koenraad 
Wethouder Duurzaamheid, Zorg, Volksgezondheid en Bestuurlijke Vernieuwing 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

https://rookvrijestart.rokeninfo.nl/e-learning
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1570-e-learning-rookvrije-start

