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Antwoord college
Wat is de huidige stand van zaken voor het generatievrij maken van sport- en
speelterreinen in Mechelen? Hebben al deze speel- en sportvelden intussen een
label?
De Jeugdacademie KV Mechelen is rookvrij sinds 2017.

e

Op de Werelddag tegen tabak (31/05/19) vormde de officiële opening van het 1 (nieuwe)
rookvrije speelplein te Lakenmakersstraat ism Buurtsport en J@m de start van een uitrol. In
juni, juli en augustus 2019 volgden (de drukbezochte) speelpleinen ’T Hof ke (wijk
Arsenaal), Otterstraat (Battel), Bethaniënpolder (Centrum), G. van de Woestijnestraat
(Centrum), Donkerlei (MechelenNoord), Kruidtuin (Centrum), Plankstraat (Centrum)
rookvrij (De Nieuwe Maan) en de speelzones op evenementen van Mechelen Kinderstad en
Mechelen Feest: Otter Trotter, Kinderstrand, Rommy’s zomertuin (Maanrock).
In januari en f ebruari volgden de speelzones in tuinen en parken: Pennepoel – Donkerlei –
Kruidtuin – Tivoli – Sinte-Mettetuin – Karmelietentuin – Caputsteenpark –
Rik – Wouterstuin– Papenhof – Kalverenstraat – Tinelpark rookvrij en in de loop van 2020
volgden de andere 35-tal speelpleinen.
In april 2021 vroeg NEO Hockey Mechelen het label aan.
De gemeenschapswachten kregen van Gezond Leven een inf osessie (tools/handvaten in
sensibiliseren) in juli 2019, de wijkagenten in september 2019.
De inf osessie voor sportclubs vond plaats in maart 2020 op de Algemene vergadering
Sportclubs als vervolg op de geannuleerde inf osessie in december met ervaringsdeskundige
KV Mechelen (omwille van te weinig inschrijvingen).
Jaarlijks ondersteunt Mechelen de Vlaamse campagne Generatie Rookvrij Bellen blazen
zonder rook op de Werelddag tegen tabak 31/05 met een lokale actie.
In 2019 genoot de of ficiële opening v/h eerste rookvrije speelplein te Lakenmakersstraat de
nodige media-aandacht. In 2020 had Buurtsport het idee voor een challenge tussen
sportverenigingen via ludiekste f ilmpje maar omwille van corona werd de bellenblaasactie
geannuleerd vanuit Generatie Rookvrij en werd dit idee vastgehouden. Als alternatief kwam

het rookstopaanbod van de tabakologen van AZ Sint-Maarten ism Stad Mechelen in de
aandacht met verwijzing naar Generatie Rookvrij.
Dit jaar zal een video van KVM jeugd als pionier met een quote van een speler van de 1 e
ploeg gelanceerd worden als start van de campagne van 2021.
(Stedelijke) sportclubs en verenigingen (zwembad-zwemschool of Iham), Sportwijk De
Nekker, Racing Mechelen, K. Mechelse T.H.C., wijken van Buurtsport, jeugdbeweging(en)
waar al een zekere motivatie (of verplichting in samenwerkingsovereenkomst zit) zullen het
label en draagvlak voor Generatie Rookvrij stapsgewijs versterken in aanloop naar de
Kinderrechtendag 20/11 (als volgend Vlaams campagnemoment) om dan te verbreden naar
andere sport- en jeugdverenigingen.
- Worden onze jeugdverenigingen aangemoedigd om projecten uit te werken die
het roken ontmoedigen? Zijn er bij onze jeugdorganisaties met andere woorden
projecten lopende waar we hen 'groepscursussen stoppen met roken' kunnen
aanbieden of worden ze aangemoedigd om mee na te denken over projecten om
jongeren te sensibiliseren over de gevaren van roken?
• En Indien niet, kan er dan onderzocht worden om dit aan te bieden? Lijkt me
belangrijk om jongeren rechtstreeks te sensibiliseren via jeugdorganisaties om zo
onze doelstelling van ‘Mechelen Generatie Rookvrij’ te behalen.
• Kunnen we dit ook opnemen als aandachtspunt in de samenwerkingen die we
aangaan met onze jeugdorganisaties?
In 2019 nam de jeugddienst de interessevraag rond een aanbod van een cursus stoppen
met roken mee naar de jeugdverenigingen. Deze vraag zal nogmaals hernomen worden op
de Jeugdnetwerkraad en er zal gevraagd worden of er nood aan ondersteuning is bij het
uitwerken van een rookbeleid, indien dit nog niet aanwezig is bij de verenigingen.
Het aanbod van Smartstop voor jongeren (in de vorm van inf osessies of workshops, op
maat van de graad/richting/thema aan de hand van quiz, rollenspel,…) als gratis aanbod
naar secundaire scholen ligt op de plank in combinatie met bekendmaking van de rookstop
app Smartstop.
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