
 

 
 

MRZ GVP Motie vreemd aan de orde van de dag 

Motie instellen Rookvrije Zones bij Gemeentelijk Vastgoed Papendrecht 
De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 28 maart 2019, 

 
Overwegende dat: 
 Raadsinformatiebrief D04. 20190319 met betrekking tot aanpassingen herstel en garantiepunten 

Sportcentrum op de lijst van ingekomen stukken is opgenomen; 
 naar aanleiding hiervan door de fractie van Onafhankelijk Papendrecht wordt opgemerkt dat het 

vreemd genoeg tot deze week werd toegestaan om bij de ingang van het Sportcentrum te roken; 
 roken, zoals algemeen bekend mag worden verondersteld, schadelijk is voor de gezondheid; 
 de maatschappelijke trend lijkt te zijn dat roken in de openbare ruimte zoveel mogelijk wordt 

ontmoedigd en dient te worden teruggedrongen; 
 dat eerder binnen de Drechtsteden bij (de ingang van) het Albert Schweitzer Ziekenhuis in de 

gemeente Dordrecht met instemming een rookvrije zone werd ingesteld; 
 verwacht mag worden dat de gemeente Papendrecht rookvrije zones propageert, zeker bij het 

Sportcentrum, dat eigendom is van de gemeente en bovendien een voorziening is die beoogt 
juist aan de gezondheid van de gebruikers bij te dragen; 

 
Constaterende dat: 
 bij de hoofdingang van het Sportcentrum gerookt mocht worden en dat een rookvrije zone ter 

plekke alsook bij het (overige) gemeentelijk vastgoed gewenst is; 
 de gemeente Papendrecht een voorbeeldrol zou kunnen vervullen bij het verder terugdringen 

van het roken in de openbare ruimte door rookvrije zones in te stellen; 
 
Spreekt uit: 
 dat wij verantwoordelijkheid willen nemen voor de gezondheid van de gebruikers van het 

Gemeentelijk Vastgoed en dat om die reden het roken wordt ontmoedigd; 
 
Verzoekt het college: 
 om niet alleen bij het Sportcentrum een rookvrije zone in te (doen) stellen, maar ook bij de 

overige panden van het gemeentelijk vastgoed rookvrije zones in te stellen; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht. 


