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Geachte dames en heren,
In bijgevoegde brief treft u een verzoek aan om het leefklimaat voor een ieder te verbeteren.
Mag ik, in navolging van andere initiatieven, rekenen op uw steun?
Met vriendelijke groet,

-
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18020886

3 augustus 2018

Aan gemeenteraden en
Provinciale Staten in Zeeland.

Onderwerp: Een rookvrij Zeeland?!

Geachte volksvertegenwoordigers,
U ziet ongetwijfeld wel eens plannen in rook opgaan. Dat is niet zo erg; het is slechts denkbeeldig.
Letterlijk opgaan in rook is erger, zo niet funest voor veel mensen. Roken c.q. tabaksverslaving is nog
steeds de grootste oorzaak van ziekte en sterfte. Met meer dan 20.000 doden per jaar is roken en
meeroken de grootste bedreiging van de volksgezondheid in Nederland. Het voorkomen van en
stoppen met roken zou ook mijns inziens de hoogste prioriteit moeten zijn binnen de zorg. Helaas is
de werkelijkheid anders.
Stel iemand gooit, zittend op een terras, een handvol roet in je gezicht. Niemand accepteert dat; het
maakt je kleren smerig en dat zie je! Maar wanneer diezelfde persoon vrolijk zijn rook (teer, nicotine
en koolmonoxide) in je gezicht blaast, is dat kennelijk geaccepteerd. Het maakt niets zichtbaar
smerig, behalve je longen en dat zie je niet. Wel op de röntgenfoto, maar dan is het vaak te laat. Wat
ook geaccepteerd lijkt door te veel mensen is de niets ontziende tabakslobby. De productie –en de
gevolgen daarvan- worden geëxporteerd naar ontwikkelingslanden waar de wetgeving minder strikt
is. Zo worden er bijvoorbeeld in een aantal landen gratis sigaretten uitgedeeld aan jongeren.
U kunt er wat aan doen, in navolging van Rotterdam en andere gemeenten. De APV biedt daarvoor
een juridisch kader. Mijn vraag aan de Zeeuwse gemeenten, als milieubeschermers, is in overleg te
gaan met de horeca om terrassen en omgeving op korte termijn rookvrij te maken. In navolging van
‘otterda zoude ook de rooksluize bij ziekenhuizen weer schone lucht moeten krijgen. Dit om te
beginnen, maar er is meer. Nu de grootste rokers het provinciebestuur inmiddels hebben verlaten is
het verzoek ook het provinciehuis en omgeving rookvrij te maken.
Er moet een eind komen aan de verslavende sjoemelpraktijken van de tabaksindustrie! U zou een
eerste stap in de goede richting kunnen doen door lid te worden van Clean Air Nederland.
https://www.cleanairnederland.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/1?Itemid=105
Mag dit een begin zijn van een rookvrije provincie Zeeland? Graag uw instemmende (re)actie.

Met vriendelijke groet,
,
Oud Statenlid Provincie Zeeland.

