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MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Maak mensen blij en ga voor rookvrij!

act ly

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 13 september 2022

Constaterende dat:

• In 2021 20.6% van de bevolking van 18 jaar en ouder rookte;
• Meer dan de helft van de blijvende rokers sterft aan de gevolgen hiervan;
• Dit in Nederland ongeveer 19.000 mensen per jaar betreft;
• Rokers gemiddeld 10 jaar eerder sterven dan niet-rokers;
• Niet-rokende Nederlanders toch regelmatig worden blootgesteld aan meeroken;
• Meeroken zorgt voor overlast en gezondheidsproblemen zoals longproblemen en

oorontstekingen bij kinderen;

Overwegende dat:

• De gemeente de taak heeft om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen;
• Er steeds meer buitenlocaties, zoals kinderspeelplaatsen, schoolterreinen en rondom het

ziekenhuis, rookvrij zijn;
• Beperking van het aantal plekken waar gerookt mag worden gunstige effecten hebben voor

rokers en niet-rokers omdat zij minder worden blootgesteld aan tabaksrook;
• Zien roken doet roken;
• De gemeente Dordrecht de doelstellingen rondom de rookvrije generatie* en het nationaal

preventieakkoord heeft omarmd;
• De rookvrije generatie* inmiddels op het terras te vinden is;

Van mening zijnde dat:

• Het voor jong en oud duidelijk moet zijn op welke terrassen zij schone lucht kunnen inademen;

Verzoekt het college:

• Om de horecaondernemers,te'aan te moedigen de keuze te maken (een deel) van hun terras
rookvrij.

• Bij een positieve reactie een stoeptegel van de rookvrije generatie* aan te schaffen en op de
terras locatie neer te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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an Dam Timmers
CDA Dordrecht

<naam raadslid>
<naam fractie>
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*De beweging op weg naar een Rookvrije Generatie is een initiatief van de Hartstichting, KWF

Kan kerbestrijding en Longfonds vanuit de samenwerking Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Het doel van de Rookvrije Generatie is om kinderen op te laten groeien in een wereld waarin zij
niet worden blootgesteld aan tabaksrook en tabaksproducten en daardoor niet meer verleid
worden om te beginnen met roken
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