
 
 

MOTIE ROOKVRIJE GENERATIE 
Ingediend door de fractie van de PvdA 

 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 29 november 2018; 

 
Constaterende dat: 

 Het college in het coalitieakkoord stelt meer te willen doen om jongeren prettig op 
te laten groeien; 

 Het college in het coalitieakkoord bezorgd stelt te zijn om toenemende 
gezondheidsproblemen in de gemeente Steenbergen; 

 Meer dan 50% van de mensen die rookt, uiteindelijk komt te overlijden aan de 
gevolgen hiervan, waarmee er meer mensen aan sterven dan aan de gevolgen van 
drank, drugs, misdaad en verkeer bij elkaar; 

 Er steeds meer rookvrije jeugdclubs, speelgelegenheden, gemeenten en 
maatschappelijke partners zijn, maar de gemeente Steenbergen nog helemaal 
blanco is1; 

 
Overwegende dat: 

 De longen van (mee)rokende jeugdigen minder goed ontwikkelen dan de longen 
van niet-(mee)rokende jeugdigen; 

 De kans dat jeugdigen op latere leeftijd zelf gaan roken vergroot wordt d.m.v. 
meeroken; 

 Jeugdigen het verdienen om op te groeien in een rookvrije omgeving, zodat zij de 
schade van (mee)roken niet hoeven te ervaren; 

 De gemeente genoeg kansen heeft om meer bewustzijn omtrent roken te creëren, 
waarbij reeds rokende mensen slechts in de buurt van jeugdigen worden beperkt;  

 
Verzoekt het college: 

 In de gemeente Steenbergen actief voor een rookvrije generatie te gaan; 
 Samen met de verschillende maatschappelijke organisaties in overleg te treden om 

tot afspraken te komen; 
 In te zetten op het rookvrij krijgen van alle kinderopvangcentra, scholen, 

sportverenigingen, speeltuinen en gemeentelijke en publieke gebouwen en 
buitenruimten (plan te downloaden via rookvrijegeneratie.nl); 

                                                        
1
 https://rookvrijegeneratie.nl/zij-zijn-op-weg/#  

http://www.rookvrijegeneratie.nl/
https://rookvrijegeneratie.nl/zij-zijn-op-weg/


 Door middel van subsidiebeleid te gaan voor rookvrije evenementen, als hierbij 
jeugdigen aanwezig zijn; 

 De raad uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 te laten weten hoe deze motie is 
uitgevoerd; 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Namens de fractie van de PvdA, 
Nadir Baali 


