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Toelichting
Onze stad heeft de duidelijke ambitie gesteld om een generatie rookvrije stad te zijn. We willen hierin ook
een pioniersrol opnemen door duidelijk te communiceren naar onze burgers over het thema en een
voorbeeld te zijn voor veel andere steden. Ook onze kinderraad nam ‘Er mag niet meer gerookt worden in sporten spelomgevingen waar kinderen aanwezig zijn’ als een belangrijk speerpunt in hun bestuursperiode.

Onze voornaamste doelstelling is echter dat we kinderen het recht willen geven om rookvrij op te groeien.
Dat de stad deze ambitie stelt is een goede zaak want meeroken of passief roken veroorzaakt veel
gezondheidsschade bij niet-rokers. Kinderen zijn dan ook bijzonder gevoelig voor tabaksrook. De vele
gezondheidsrisico’s die aan roken en passief roken verbonden zijn, zijn ook gekend:
 Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ademen miljoenen kinderen elke dag lucht in die
vervuild is door tabaksrook. Er werd al vastgesteld dat kinderen meer dan volwassen nietrokers blootstaan aan passief roken. In tegenstelling tot volwassenen kan een kind meestal
niet bewust een ruimte verlaten die vervuild is met tabaksrook. Zo blijken de opgespoorde
nicotineniveaus bij kinderen van 3 tot 11 jaar twee keer hoger te zijn dan bij volwassen nietrokers.
 Zeer veel studies hebben een verband vastgesteld tussen blootstelling aan tabaksrook in de
omgevingslucht en giftige effecten bij het kind. Passief roken leidt tot
ademhalingsproblemen, hart-en vaatziekten, wordt kin verband gebracht tot een
verhoogde kans op leermoeilijkheden en gedragsproblemen en verhoogt de kans op
bepaalde kankers (hersentumoren en lymfomen) bij kinderen.
Over de maatregelen om kinderen tegen passief roken te beschermen bestaat er slechts één effectieve
manier om kinderen te beschermen en dat is om hun leefomgeving 100 % rookvrij maken.
De stad wil stedelijke speeltuinen en sportterreinen structureel rookvrij gaan beginnen maken.
Stapsgewijs zullen we dan ook andere stedelijke speeltuinen en sportterreinen (in overleg met de clubs)
rookvrij worden gemaakt.

 Rookvrije omgevingen hebben er mee voor gezorgd dat de sociale norm over roken
veranderde en niet-roken steeds meer de norm werd. Gedrag van individuen wordt immers
sterk gestuurd door gedeelde sociale normen.
 Maar een rookverbod in openbare plaatsen, de werkomgeving, de horeca, … moedigt rokers
ook aan om te minderen of stoppen.
 En het vermindert het risico op herval omdat rokers op minder plaatsen in de verleiding
komen om te roken.
 Ook zet het jongeren aan om niet met roken te beginnen. Vroeger was het café een ideale
plek om te 'leren' roken.
 Rookvrije omgevingen zorgen natuurlijk ook voor gezondheidswinst. Zo bleek uit onderzoek
van de Universiteit Hasselt dat het rookverbod op de werkvloer leidt tot een jaarlijkse
vermindering van meer dan 400 dodelijke hartinfarcten in Vlaanderen. Rookvrije
omgevingen hebben tenslotte invloed op roken in omgevingen die moeilijker rookvrij
kunnen gemaakt worden. Zo heeft het rookverbod in de horeca een positieve invloed op
roken in huis in het bijzijn van kinderen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Kom op tegen
Kanker.
Vraag
Het Vrijbroekpark in Mechelen wordt als eerste park in Vlaanderen bijna volledig rookvrij.
 Wanneer volgen de stedelijke sport –en speelterreinen in Mechelen?
 Worden er bepaalde plaatsen afgebakend op de terreinen waar mensen kunnen roken, maar die toch
voldoende ver zijn van waar de kinderen spelen?
 Welke communicatie- en sensibiliseringsacties gaat de stad ondernemen om deze terreinen rookvrij
te maken? Komen er bvb. zichtbare borden om de rookvrije ruimtes te bandrukken?
 Zijn er ook gesprekken gaande om de zoo van Planckendael rookvrij te maken?

Datum 22 april 2019
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*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering op maandag is dit op woensdag), bij
voorkeur vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

