
 

 
 

 
Startdocument ‘rookvrije speelplekken’ in de gemeente Ridderkerk. 

 
Datum: februari 2018,   
 
 

wat willen we 
bereiken? 
(doel) 
 

Rookvrije (school)speelterreinen, inclusief kinderboerderij De Dierenhof en het zwembad De 
Fakkel, binnen de gemeente Ridderkerk.  
Onder een rookvrije speeltuin verstaan we het volgende; 

 Op speelterreinen wordt niet gerookt in het bijzijn van kinderen. Dit betekent dat het  
gehele speelterrein rookvrij (vrij van (e)sigaretten en sigaren) is, zonder uitzonderingen; 

 De rookvrije regels staan in het reglement en op het terrein staat met bordjes 
aangegeven dat er niet gerookt mag worden. De bordjes plaatsen wij op de speeltuinen 
in beheer van verenigingen, niet op de kleinere speelterreinen in de woonwijken; 

 De plek waar mensen roken ligt buiten het speelterrein en zoveel mogelijk uit het zicht 
van spelende kinderen. 

 
 

wat gaan we 
daarvoor 
doen? 
(resultaat) 

 Draagvlak creëren bij het bestuur/directie. 
 Aan de slag om nieuw beleid te schrijven in samenwerking met betrokken partners. 
 Bepalen wie  aanspreekpunt is voor vragen en opmerkingen. 
 Samenwerking zoeken met betrokken partners zoals gemeente Rotterdam, kernteam 

GR, contactpersonen speeltuinvereniging, contact scholen en de inwoners/gebruikers 
(school)speeltuinen, Het NUSO ( Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties) en het 
Longfonds. 

 Contact leggen met de collega’s Jeugd, Sport, Cultuur en Ruimte en het onderwerp 
bespreekbaar maken en integreren in hun beleidsvelden en de samenwerking met 
partners.  

 Het realiseren van één rookvrije speelplek, speeltuin Slikkerveer in 2018. Na een 
positief resultaat is het streven dat er in 2023 niet gerookt wordt in het bijzijn van 
kinderen op alle speelplekken binnen de gemeente Ridderkerk. 

 Vastleggen van de afspraken met betrokkenen in een convenant. 
 
 

waarom is het 
nodig? 
(probleem) 
 

Iedereen wil dat kinderen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Daar hoort ook een 
rookvrije speelplek bij. Dwang is gelukkig geen noodzakelijk middel voor een rookvrije 
speelplek. Uit onderzoek van het Longfonds blijkt dat 82% van de Nederlanders voorstander is, 
waaronder een meerderheid van de rokers. 

  

waar moeten 
we op letten? 
(risico’s en 
neveneffecten) 
 

Voor organisaties die gesponsord worden door de tabaksindustrie. Bijvoorbeeld een aanbod 
voor speciale asbakken om het speelterrein schoon te maken. Dit helpt niet om het 
(school)speelterrein rookvrij te maken. De e-sigaret ook meenemen in het project. Deze is 
verslavend, schadelijk en verlaagt de drempel tot het roken van sigaretten. Het voorkomen van 
polarisering in de wijk. We spreken over rookvrij en niet over een rookverbod. De boodschap is 
om het goede voorbeeld te geven aan en beschermen van kinderen. 

  

planning  Draagvlak creëren binnen de gemeente Ridderkerk. 
 In 2018 binnen de gemeente Ridderkerk één rookvrij speelterrein realiseren in  

samenwerking met een vrijwilliger van het Longfonds en het bestuur van de 
speeltuinvereniging Slikkerveer. 

 Vooraf informeren van de leden van de speeltuinvereniging en hun medewerking  



 

vragen de speeltuin rookvrij te maken/houden. 
 Evalueren pilot eerste speeltuin en ervaringen/bevindingen inzetten om de rookvrije 

(school)speelterreinen uit te rollen binnen de gemeenten. 
 PR geven over de rookvrije (school)terreinen in de lokale kranten. 
 Van 2019 tot 2023 het aantal rookvrije speelgelegenheden uitbreiden in samenwerking 

met betrokken partners. 
 
 

 
wie doet er 
mee?   
 
 
 
 

 
Externe partners; gemeente Rotterdam (ervaringen uitwisselen), kernteam GR-GGD, 
contactpersonen speeltuinvereniging, contactpersonen scholen ( basis- en voortgezet 
onderwijs), de inwoners/gebruikers (school)speeltuinen, het NUSO ( Nederlandse Unie van 
Speeltuinorganisaties), opbouwwerkers, Stichting Present en het Longfonds. 
Interne partners; wijkregisseurs, collega’s ruimtelijke ordening, beleidsmedewerkers Jeugd, 
Onderwijs en Volksgezondheid. 
 

communicatie Het onderwerp met enige regelmaat onder de aandacht brengen in de Blauwkai in aanvulling 
op de landelijke reclame campagne ‘rookvrije generatie’. 
 

evaluatie Regulier voortgangsoverleg met betrokken partners. 

wat hebben 
we voor het 
project 
nodig? 
(randvoorwaar
den) 
 

2 uur per week beleidsmedewerker 
Jaarlijks budget voor de stukken in de lokale kranten, aanschaf borden en onvoorziene zaken 
(schatting van € 5000,-) vanuit het budget Volksgezondheid. 

heeft het 
project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 
 
 

Ja, het project heeft de steun van vele Nederlanders blijkt uit  onderzoek van het Longfonds. 
Om het draagvlak te vergroten, worden geïnteresseerde inwoners en organisaties uitgenodigd 
om mee te denken. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


