
 

 

Dordrecht, 3 maart 2023 
 
Vragen ex artikel 40 Reglement van Orde 
 
Betreft: CDA Dordrecht: Voor een rookvrije generatie! 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht. 
 
Geacht College, 
 
Jaarlijks sterven er meer dan 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. Van de rokers 
overlijdt ongeveer 50% aan de gevolgen van roken. Naast alcohol gebruik, onvoldoende beweging, 
ongezonde voeding en hoge psychosociale arbeidsbelasting vormt roken een van de belangrijkste 
oorzaken van te voorkomen chronische ziekte en overlijden.  
 
Onze inwoners roken helaas vaker dan het landelijk gemiddelde en hebben helaas ook bovengemiddeld 
vaker de daarbij passende kankers. Zo komen longkanker, slokdarmkanker en hoofd/hals kanker in onze 
gemeente meer voor. Andere mede door roken veroorzaakte ziekten zoals COPD en hart en vaatziekte 
zijn naast doodsoorzaken ook een belangrijke oorzaak van langdurig ziek zijn.  
 
Het CDA Dordrecht hecht veel waarde aan het nationale en regionale preventieakkoord waarin er 
afspraken staan om inwoners gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en 
overgewicht terug te dringen. Hierin onderschrijven wij ook de doelstellingen om te komen tot een 
rookvrije generatie! Deze zijn onder andere het verminderen van verkooppunten, niet zichtbare verkoop 
en een verbod op reclame in de openbare ruimte.  
 
Het CDA Dordrecht heeft gezien dat er een rookwarenkraam is op de Dordtse markt.  
 
Daarom de volgende vragen:  

1. Klopt het dat het is toegestaan om met een rookwaren kraam op de markt te staan? 
2. Kan het college uitleggen hoe de openbare verkoop van rookwaren op de weekmarkt van 

Dordrecht samengaat met de doelstellingen uit het preventieakkoord? 
3. Wat vind het college van de verkoop van rookwaren op de markt? 
4. Is het college voornemens om in de nabije toekomst de marktverordening aan te passen om 

ervoor te zorgen dat rookwaren niet meer op de markt verkocht zullen worden? Waarom 
wel/niet?  

 
De zorg van morgen begint vandaag. De CDA fractie ziet met belangstelling uit naar de beantwoording. 
 
Hartelijke groet, 
Jan van Dam Timmers 
Raadslid CDA Dordrecht 
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