Plan Rookvrije generatie, update maart 2020

Kinderwijkraad Roermondse Veld werkt hard aan het PLAN “ROOKVRIJE GENERATIE”
De leden van de Kinderwijkraad Roermondse Veld zijn flink aan de slag gegaan met het plan
“Rookvrije Generatie”. Na verschillende brainstormsessies, overleg met beleidsmedewerkers
“Rookpreventie” van de Gemeente Roermond en onderzoek d.m.v. een wijkrondgang, zijn er
plannen gemaakt. Deze plannen worden dit schooljaar nog opgestart.
DE PLANNEN:
1. Tijdens jaarlijks Wijkfeest, waar extreem veel gerookt wordt, extra aandacht besteden aan de
overlast:
•
•
•
•
•
•
•

Een rookvrije zone op het feestterrein
Kraampje waar aandacht wordt gevraagd voor de overlast door roken en de gevolgen voor
de rokers en mee-rokers/kinderen
Voorlichting over gevolgen van roken
Asbakken op tafeltjes binnen de rookzone. Bijvoorbeeld blikken met zand en een slogan
erop.
Flyers maken en uitdelen
Rode en groene kaarten met tekst uitdelen
Optreden

2. Borden e.d. in de wijk ‘t Veld:
•
•

•

Voor het schoolplein stoeptegels met “Rookvrij”, Rookvrije generatie” of “rookverbod”
Zelf stoeptegels beschilderen met de letters “ROOKVRIJE GENERATIE”. De Gemeente
Roermond heeft inmiddels nieuwe stoeptegels beschikbaar gesteld en zal medewerking
verlenen om deze voor de ingang van het schoolplein te plaatsen.
Borden bij ingang speeltuintjes met daaronder een peukenbak. Dit wordt meegenomen in
het plan “Speeltuintjes”

3. Peukenbakken bij de ingang van horeca en winkels stimuleren:
•

•

•

Oorkonde overhandigen aan eigenaar Istanbul Grillroom. Hij geeft het goed voorbeeld door
een permanente peukenbak aan zijn gevel te monteren. Kantekening: op zijn terras liggen
wel veel peuken doordat hij geen asbakken op alle tafeltjes heeft staan. Adviseren dit wel te
doen.
Horeca- en winkelondernemers benaderen om goed voorbeeld te volgen. Flyers maken met
daarin de motivatie van de kinderen en foto van Istanbul en alternatieven, prijzen, websites,
etc.
Permanente peukenbakken bij ingang speeltuintjes onder een waarschuwingsbord
“Rookvrije zone” / “Rookvrije speeltuin” / “eigen ontwerp KWR”. Dit wordt eveneens
meegenomen in het plan “Speeltuintjes”
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Dit voorbeeld uit Heythuysen heeft de KWR-Roermondse Veld geïnspireerd!

