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1. Inleiding 

Met het actieplan ‘Rookvrij Voerendaal’ wil de gemeente Voerendaal lokaal 

uitvoering geven aan een Rookvrije Start en Rookvrije Kindomgeving. Dit is 

een onderdeel van het programma Kansrijke Start van de Trendbreuk Zuid 

Limburg en het regionale gezondheidsbeleid 2020-2023 ‘Zuid Springt Eruit’ 

van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.  

 

2. Doel 

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten maken samen werk van het inlopen van 

de gezondheidsachterstanden met de aanpak Trendbreuk Zuid-Limburg. 

Belangrijk in de aanpak is dat gemeenten hierin samen optrekken met 

maatschappelijke partners om meer kinderen gezond, veilig en kansrijk op te 

laten groeien. Rookvrij opgroeien moet hierbij een vanzelfsprekend worden. 

Daarom is de beweging ‘Op weg naar een rookvrije generatie in Zuid 

Limburg’ gestart gebaseerd op de landelijke campagne van de ‘Rookvrije 

Generatie’. Deze beweging werkt toe naar een samenleving waarin we 

opgroeiende kinderen beschermen tegen roken, meeroken en de verleiding 

om te gaan roken. 

Het belang om kinderen rookvrij op te laten groeien is bekend. Uit onderzoek 

blijkt dat zien roken, doet roken. Elke week raken honderden kinderen 

verslaafd aan roken in Nederland. Ruim de helft van de mensen die blijft 

roken, sterft aan de gevolgen daarvan. Jaarlijks zijn dat 20.000 tabaksdoden 

en enkele duizenden door meeroken.  

Wij richten ons op het rookvrij maken van plekken waar veel kinderen komen 

en op bewustwording bij (toekomstige) ouders. Daarmee richten wij ons in 

beginsel niet op het rookvrij maken van onze hele gemeente en al haar 

inwoners. Wel is het achterliggende doel om vanuit de Rookvrije 

Kindomgeving alle inwoners bewust te maken van het belang en de 

noodzaak om kinderen rookvrij te laten opgroeien.  

Voerendaal zet veelal preventief in op gezondheidsbevordering. Door deze 

inzet en focus blijft Voerendaal een relatief gezonde gemeente in een relatie 

tot een ongezonde regio. Positieve gezondheid is dan ook het uitgangspunt 

bij veel beleidsterreinen. De ontwikkeling van een Rookvrije Kindomgeving 

draagt bij aan de bevordering van de positieve gezondheid bij onze inwoners. 

 

 

3. Werkwijze  



 

Lokaal 

In de gemeente Voerendaal is een rookvrije kindomgeving de normaalste 

zaak van de wereld. Waar veel kinderen spelen, sporten of samenkomen 

wordt er niet gerookt. De gemeente is de aanjager van deze beweging maar 

doet dit samen met enthousiaste partners. Ook zij zien onze kinderen graag 

opgroeien in een rookvrije omgeving en spreken samen met hun eigen leden, 

bezoekers of partners af dat er niet gerookt wordt in hun (kind)omgeving. Dit 

is geen verplichting maar iedereen doet zo een beroep op elkaars goede 

intenties en gezond verstand. We doen dit samen en helpen elkaar op weg 

naar een Rookvrije Kindomgeving!  

We vragen dus commitment maar zullen ook inspireren en enthousiasmeren 

zodat het ook daadwerkelijk een beweging wordt in Voerendaal. We leggen 

de richtlijn vast in de diverse overeenkomsten en subsidiebeschikkingen van 

de gemeente met diverse partners. Hierin zal de richtlijn over de ambitie en 

het commitment voor een Rookvrije Kindomgeving worden opgenomen. Dat 

geldt tevens voor de nadere regels van de subsidieverlening waarin dit wordt 

opgenomen. Een volledig overzicht hiervan staat in hoofdstuk 4 van dit 

actieplan. 

We starten de beweging ‘Rookvrij Voerendaal’ met een kick off bijeenkomst 

gericht op alle partners. Hier wordt de beweging nader toegelicht en zal een 

inspirerende spreker het belang van een rookvrije kindomgeving toelichten en 

praktische handvaten te geven over hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan 

worden. Dit zal de officiële start van een Rookvrij Voerendaal zijn. Partners 

die zich hieraan committeren ondertekenen een intentieverklaring met de 

gemeente en krijgen een bord van de gemeente dat zij op een zichtbare plek 

bij hun accommodatie ophangen. Vervolgens zal jaarlijks een inspiratiesessie 

plaatsvinden om de ambassadeurs te ondersteunen, te helpen bij knelpunten 

en om ervaringen uit te wisselen.  

De gemeente richt zich in beginsel op de volgende locaties voor een 

Rookvrije Kindomgeving: 

- Gemeentehuis Voerendaal 

- Scholen 

- Bibliotheken  

- Speeltuinen 

- Gemeenschapsaccommodaties 

- Sportaccommodaties 

Een volledig overzicht van locaties staat in hoofdstuk 5 van dit actieplan.  

Er is een onderscheid te maken tussen de meer informele rookvrije zones en 

juridische rookverboden. De huidige wetgeving biedt geen ruimte voor de 



 

gemeente om een rookverbod in de openlucht in te stellen in de APV. Met het 

ophangen van borden in de openbare ruimte dat een gebied rookvrij is, kan 

wel worden bereikt dat mensen elkaar aanspreken en vragen niet te roken. 

Hierdoor ontstaat mogelijk een nieuwe sociale norm.  

De gemeente heeft een constructieve relatie met onder andere 

verenigingsbesturen, stichtingsbesturen, speeltuinbesturen en 

onderwijspartners. Wij vragen dan ook hun commitment en 

ambassadeurschap om samen met hen deze beweging vorm geven, er is 

geen sprake van dwang. We doen een beroep op hun inzet en 

welwillendheid. We kiezen daarom bewust een positieve insteek en besteden 

aandacht aan inspiratie, motivatie en goede voorbeelden.  

Verenigingen met een accommodatie of die regelmatig gebruikmaken van 

een accommodatie worden daarnaast gestimuleerd zich in te zetten voor een 

Rookvrije Kindomgeving. Dit zal ook worden opgenomen in de nadere regels 

subsidieverlening, de meeste verenigingen hebben namelijk  een 

subsidierelatie met de gemeente. Hier ligt een grote uitdaging, de gemeente 

adviseert en ondersteunt hierin op basis van de behoefte van de vereniging. 

Waar er veel discussie heerst wordt bijvoorbeeld een gefaseerde aanpak 

aangeraden, start met een rookvrije accommodatie op moment dat er veel 

kinderen aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens jeugdtrainingen- of wedstrijden. 

Het stappenplan van de landelijke campagne is hierbij een handig hulpmiddel 

voor verenigingen. Er wordt hier nadrukkelijk ook de link gelegd met JOGG in 

het kader van de rookvrije sportomgeving. De JOGG regisseur heeft hier een 

rol in om verenigingen waar wenselijk te ondersteunen. Verenigingen worden 

ook gestimuleerd om een Rookvrije Accommodatie aan te dragen als een 

Maatschappelijk Verantwoorde Activiteit (MVA). Dit is een activiteit welke als 

tegenprestatie geldt voor de verhoging van 25% van het vaste deel van de 

basissubsidie welke verenigingen ontvangen.  

Regionaal 

Gezien haar rol als kartrekker van dit onderwerp binnen Trendbreuk Zuid 

Limburg is de gemeente Voerendaal ambassadeur namens de Zuid 

Limburgse in de regionale taskforce ‘rookvrije start’, gekoppeld aan de 

Coalitie Kansrijke Start. De kennis en ervaring in Voerendaal zal dan ook 

worden gedeeld met andere Zuid Limburgse gemeenten met als doel de 

lokale aanpak van Voerendaal regionaal te vertalen. Gemeente Voerendaal 

maakt hierbij ook gebruik van landelijk beschikbare publieksinformatie en 

informatie voor professionals en vertaald deze informatie naar de lokale 

situatie.  

 



 

 

 

4. Overzicht acties 

 

Bestuurlijk verantwoordelijk   : Wethouder Harry Coenen 

Ambtelijk verantwoordelijk   : Thom Zeguers 

 

Actie Verantwoordelijk Voltooid 

Opstellen convenant Rookvrij Voerendaal Thom Zeguers Q3 2020 

Organiseren Kick Off bijeenkomst Thom Zeguers Q4 2020 

Verspreiden borden  Thom Zeguers Q4 2020 

Richtlijn Rookvrije Kindomgeving 
opnemen in Nadere Regels 
Subsidieverlening 

Thom Zeguers Q4 2020 

Gemeentehuis Voerendaal is Rookvrije 
Kindomgeving 

Thom Zeguers  Q4 2020 

Scholen in Voerendaal zijn Rookvrije 
Kindomgevingen 

Thom Zeguers Q1 2021 

Richtlijn Rookvrije Kindomgeving 
opnemen in subsidiebeschikking 
verenigingen met accommodatie 

Thom Zeguers Q1 2021 

Richtlijn Rookvrije Kindomgeving 
opnemen in exploitatieovereenkomsten 
gemeente met derden 

Erik Wolters Q1 2021 

Verplichting Rookvrije Kindomgeving 
opnemen in exploitatieovereenkomst 
Sportcomplex de Joffer. 

Erik Wolters Q1 2021 

Richtlijn Rookvrije Kindomgeving 
opnemen in subsidiebeschikking 
speeltuinen 

Erik Wolters  Q1 2021 

Richtlijn Rookvrije Kindomgeving 
opnemen in subsidiebeschikking 
bibliotheek 

Thom Zeguers Q1 2021 

Stimuleren inzet Rookvrije Kindomgeving 
als MVA 

Thom Zeguers Q1 2021 

Ondersteunen verenigingen  Thom Zeguers Doorlopend 

 

 

 



 

 

 

5. Overzicht locaties Rookvrij Voerendaal 

 

Soort locatie Naam Locatie 

- Gemeentehuis Voerendaal Voerendaal 

School Brede school Cortemich  Voerendaal 

School Basisschool Ummer 
Clumme 

Klimmen 

School Basisschool St. Theresia Ransdaal 

School Basisschool Bergop Ubachsberg 

Bibliotheek Bibliotheek Voerendaal / 
Burgerij Voerendaal 

Voerendaal 

Speeltuin ’t Klauterheukske Klimmen 

Speeltuin Kunderhofke Kunrade 

Speeltuin ‘t Weike Ubachsberg 

Speeltuin Baneblokske Voerendaal 

Speeltuin ‘t Mareweike Termaar 

Speeltuin Bourgondië Klimmen 

Gemeenschapsaccommodatie Kunderhoes Kunrade 

Gemeenschapsaccommodatie Op d’r Plats / Burgerij 
Klimmen 

Klimmen 

Gemeenschapsaccommodatie MFC de Aw Sjoeel / 
Burgerij Ubachsberg 

Ubachsberg 

Gemeenschapsaccommodatie ’t Wouves / Burgerij 
Ransdaal 

Ransdaal 

Gemeenschapsaccommodatie De Borenburg Voerendaal 

Sportaccommodatie Sportcomplex De Joffer Voerendaal 

Sportaccommodatie Sportpark de Joffer 
RKVV Voerendaal 

Voerendaal 

Sportaccommodatie Sportpark De Schrub 
VV Hellas 

Klimmen 

Sportaccommodatie Sportpark In gen Anker 
RKSVB 

Ubachsberg 

Sportaccommodatie Tenniscomplex Voerendaal 
TV Voerendaal 

Voerendaal 

Sportaccommodatie Tenniscomplex Klimmen 

TV Klimmen 

Klimmen 

Sportaccommodatie Sportemich Voerendaal 

Sportaccommodatie Beweegtuin ’t Brook Voerendaal 



 

 


