MOTIE
Onderwerp: Zien roken doet roken

De Gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 15,27 en 28 juni 2017 ter bespreking van
de kadernota 2018
Constaterende dat1:

•

•

Er vanuit verschillende invalshoeken bewijs lijkt te zijn voor de stelling "Zien roken, doet
roken". De stelling wordt allereerst onderbouwd vanuit de Sociale Leertheorie, de
cuereactivity- theorie en het concept aandachtbias. Daarnaast is aangetoond dat belangrijke
personen uit de omgeving van kinderen en jongeren, zoals ouders en vrienden, een grote rol
spelen bij het beginnen met roken, bij het stoppen met roken en bij de mate van
nicotineafhankelijkheid.
Verschillende experimentele studies een verband hebben aangetoond tussen het anderen
zien roken en rookgedrag. Hoewel voor dit verband meerdere verklaringen mogelijk zijn,
suggereert het meeste onderzoek dat dit verband causaal is. Het Trimbos instituut
concludeert daarom dat het hoogstwaarschijnlijk is dat als jongeren anderen zien roken, zij
hierdoor worden gestimuleerd om zelf ook te gaan roken.

Overwegende dat:

•
•
•

Dat de overheid extra aandacht heeft om het roken onder jongeren te ontmoedigen; als je
niet begint met roken, hoefje ook niet te stoppen
Speeltuinen en sportclubs (overdag) plaatsen zijn waar kinderen zeer regelmatig
geconfronteerd worden met rokende personen
Dit een slecht voorbeeld is voor kinderen en bovendien veel afval geeft van sigarettenpeuken
en -pakjes

Verzoekt het college

•
•
•

Dordtse Sportverenigingen te attenderen op de materialen van de Hartstichting ten behoeve
van een rookvrije sportvereniging
Bij de eerstvolgende wijziging van de APV een rookverbod in speeltuinen op te nemen,
bijvoorbeeld aansluitend bij artikel 2:18
Aandacht vragen voor het schadelijke effect van 'zien roken' op openbare, kinderrijke
plaatsen als speeltuinen, bijvoorbeeld middels een artikel in de plaatselijke huis-aan-huis
bladen of een plaquette/informatiebord in speeltuinen

en gaat over tot de orde van de dag.

Nouue zien roxen, aoet ro K e n r, Nationaal txpertisecentrum laoaKsontmoecngmg, onuerueei van Trimbos
Instituut

