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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 24 november 2021
een besluit te nemen over de gezonde leefomgeving.
De aanleiding is de vaststelling van het voorontwerp Omgevingsvisie. Dit document is de basis
voor de Omgevingsvisie Arnhem 2040.
Door dit voorstel aan te nemen, wordt een rookvrije leefomgeving onderdeel van de
aantrekkelijke, vitale en gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie.
We weten dat:
- We in 2022 de Omgevingsvisie Arnhem 2040 gaan vaststellen.
- De thema’s van de Omgevingsvisie gaan over de leefbaarheid in de stad; Arnhem in 2040
moet aantrekkelijk, vitaal en gezond zijn.
- Het college blijvend wil inzetten op het bevorderen van de gezondheidskwaliteit.
- Roken heel ongezond is; elk jaar sterven er in Nederland 20.000 mensen aan.
- Roken maar ook meeroken (tabaksrook inademen) heel gevaarlijk is en kan leiden tot allerlei
ernstige ziektes zoals kanker, hart- en vaatziekten en longaandoeningen.
- Arnhem op plek 2 staat van Gelderse gemeenten waarin het meest gerookt wordt1.
- De Gemeente Arnhem is aangesloten bij de Alliantie Rookvrije Generatie en we streven naar
een Rookvrije Generatie in 2040.
- De Gemeente Arnhem een lokaal preventieakkoord heeft gesloten, en de gemeenteraad
motie 19M137 ‘Op naar een rookvrije generatie!’ heeft aangenomen om te komen tot de
rookvrije generatie, inclusief rookvrije speeltuinen.
- Er heel veel (meer) manieren zijn waarop je de openbare ruimte rookvrij kunt maken
(zie: Wat jij met je gemeente kunt doen voor een Rookvrije Generatie).

'Stoptober' van start: dit zijn de gemeenten waar het meest wordt gerookt - Omroep Gelderland
(gld.nl)
1

We vinden dat:
- Elke Arnhemmer recht heeft op een gezonde leefomgeving;
- Een gezonde leefomgeving een rookvrije leefomgeving is;
- Een Rookvrije Generatie alleen kan worden bereikt wanneer de omgeving rookvrij is;
- De Arnhemse openbare ruimte rookvrij moet zijn.
Daarom roept de gemeenteraad het college op om:
1. In de (voorontwerp) Omgevingsvisie op te nemen dat een gezonde leefomgeving een
rookvrije leefomgeving is.
2. Het rookvrij maken van de openbare ruimte onderdeel te maken van de Omgevingsvisie
en de daaruit voortkomende plannen en programma’s.
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