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Geachte heer De Zeeuw,

U heeft ons vragen gesteld over het rookbeleid rondom Het Huis van Waalre.
Rookpreventie is een landelijk actueel thema, beschreven in het Nationaal

Preventieakkoord. De bedoeling is dat onder andere gemeenten daarbij aansluiten.
Het streven is een rookvrije generatie in 2O4O. Er wordt voor de komende jaren een
aantal maatregelen verwacht, waarbij de aanpak geleidelijk verschuift van preventie

en ontmoediging naar verbodsbepalingen. Mogelijk komen er rookverboden bij
scholen, langs sportvelden en in speeltuinen. Verder is er sprake van de aanpak van
de verkoop, het roken in de horeca en het verbieden van rookruimtes.

In dat licht beantwoorden wij door middel van deze brief uw vragen.

1.

Wat is de houding en opvatting van het college t.a.v. roken?
Wij beschouwen roken als risico voor de gezondheid.

2'

Bent u met ons van mening dat het gemeentehuis
publieke voorziening is? Ja

3.

Bent u met ons van mening dat iedere burger ongehinderd deze voorziening
moet kunnen betreden? Ongeacht zijn of haar persoonlijke sítuatie en/of
beperking? Jà, toegankelijkheid van Het Huis van waalre heeft onze
aandacht.

4'

Vindt u het wenselijk c.q. acceptabel dat bezoekers aan Het Huis van Waalre
ongevraagd worden blootgesteld aan overlast door rokers?
a. Zo ja, kunt u dat uitleggen?
b. Zo nee, waarom dwingt u bezoekers dan zich hieraan bloot te moeten
stellen. Immers, ze hebben geen keuze.
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Nee, dit vinden wij niet wenselijk. Echter wij gaan uit van sociale controle en
voorbeeldgedrag. Bij de hoofdingan g zijn twee asbakken in de vloer
aangebracht, bedoeld om de rokers er op te attenderen dat er niet gerookt
mag worden in Het Huis van waalre en om zwerfvuil door weggeworpen
peuken te voorkomen. Deze plaats bij de hoofdingang is niet bedoeld als
rookplek of rokersplei n.

5.

Onderschrijft u het beleid van de Nederlandse regering om het roken terug te
dringen en naar een rookvrije generatie te gaan?
Er zijn voornemens voor beleid van de Nederlandse regering. Zodra het beleid
voor een rookvrije generatie vastgesteld is, zullen wij als gemeentelijke

overheid deze uiteraard opvolgen

en ons lokale beleid daarmee

in

overeenstemming brengen.

6.

Bent u van mening dat gemeenten in Nederland - waaronder Waalre - een
verantwoordelijkheid hebben bij het terugdringen van het roken?
a. Zo nee, kunt u uw standpunt nader uitleggen?
b. Zo ja, wat zijn dan uw inspanningen om dit terug te dringen?
Ja, dit is als zodanig opgenomen in het vigerende Lokaal Gezondheidsbeleid.
De keuzes in het toekomstige beleid moeten nog gemaakt worden. Het is een
gespreksonderwerp in het directeurenoverleg basisscholen. Verder sluiten wij
aan bij de landelijke acties.

7. Bent u bereid dit rookplein per direct te sluiten en het roken op het terrein
van het gemeentehuis / Huis van Waalre te verbieden?

Er is geen sprake van een rookplein, zie ons antwoord bij vraag 4. Er is
landelijke geen beleid die een verbod mogelijk maken.
Gezien de landelijke en lokale ontwikkelingen willen wij daar nu niet verder
op vooruitlopen, door direct het roken te verbieden op het gehele (buiten)
terrein van Het Huis van Waalre.

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Een afschrift van
deze brief zenden wij aan de gemeenteraad van Waalre.
Hoogachtend,
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