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Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Oldebroek wil een rookvrije gemeente worden. Dit betekent dat we in de komende jaren
zoveel mogelijk plekken in de gemeente rookvrij gaan maken. We beginnen met de gemeentelijke gebouwen: het gemeentehuis, De Brinkhof in Wezep, de brandweerkazernes en de gemeentewerf. Want
als we iets vragen van onze partners en inwoners dan moeten we wel zelf het goede voorbeeld geven.
Vanaf 1 juli a.s. mag er in en om de gemeentelijke gebouwen niet meer gerookt worden. Dit geldt voor
medewerkers, gebruikers en bezoekers.
Waarom deze brief?
U ontvangt deze brief omdat u omwonende bent van het gemeentehuis of De Brinkhof, en wij u graag
willen informeren over deze plannen.
Medewerkers vragen wij een wandelingetje te maken als zij willen roken, en de uitgedoofde sigaretten
in de prullenbak te gooien. Wij verwachten niet dat dit tot problemen leidt, maar mocht u hier overlast
van ervaren dan horen we dat graag. Dat kan via gemeente@oldebroek.nl onder vermelding van ‘rookvrije gemeente’ of 0525 63 82 00.
Op dinsdag 7 mei a.s. organiseren wij een officieel startmoment van dit project, met als ludieke actie
een rookkanon bij de ingang van het gemeentehuis.
Rookvrije generatie
Net als vele andere organisaties in Nederland sluit de gemeente Oldebroek zich aan bij de landelijke
beweging ‘Samen op weg naar een rookvrije generatie’. Deze heeft als doel opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. In Nederland rookt nog bijna een kwart
van de kinderen van 12 tot en met 16 jaar. Van de kinderen die dagelijks gaan roken zal meer dan de
helft vroegtijdig hieraan overlijden.
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Reden genoeg om ons in te zetten voor zoveel mogelijk rookvrije plekken in de gemeente Oldebroek.
Vanuit het landelijke preventieakkoord wordt de gemeente ook gevraagd om medewerking te verlenen
aan de rookvrije generatie.
Na deze periode gaan wij in gesprek met vertegenwoordigers van dorpshuizen en andere partners zoals (sport)verenigingen, scholen en horeca. Wij hopen ook hen te kunnen overtuigen van het belang
van een rookvrije gemeente en dat zij ook een rookvrije zone gaan invoeren.
Zo werken we samen om kinderen rookvrij te laten opgroeien en het aantal rokers in de toekomst te
verminderen. Doet u ook mee? Op www.rookvrijegeneratie.nl vindt u meer informatie.
Vragen?
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief, neemt u dan contact op met ……. via ………@oldebroek.nl of 0525 638200.
Met vriendelijk groet,
…………… …………………
Teammanager Samenleving

