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Het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker heeft op 28 maart 2022 een brief met daarin vijf vragen 

aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

Afgelopen week hebben kankerpatiënten, ziekenhuizen, artsen en KWF Kankerbestrijding een 

gezamenlijke oproep gedaan aan supermarkten, tankstations en gemakszaken om per direct te 

stoppen met de verkoop van sigaretteni. Uit nieuwe cijfers blijkt namelijk dat het aantal 

longkankerpatiënten nog steeds stijgt. In 2021 kwamen er 14.700 nieuwe longkankerpatiënten bij. 

Andere gemeenten, bijvoorbeeld Amsterdam, hebben een integraal tabaksontmoedigingsbeleid 

opgesteld1 of hebben al rookvrije bus- en tramhaltes ingesteld, zoals in Utrecht2. In het Haagse 

actieprogramma Preventie Volksgezondheid Den Haag 2020-2023 (RIS309230) staat een tweetal 

doelstellingen op het gebied van roken (“In 2030 rookt minder dan een kwart van de Hagenaars en 

groeit er een rookvrije generatie op.”), maar hier worden geen concrete acties aan verbonden.  

 

1. Deelt het college de opinie van de ChristenUnie/SGP en de Partij voor de Dieren dat het 

zorgwekkend is dat het aantal nieuwe longkankerpatiënten in Nederland nog steeds stijgt?  

 

Ja, het college deelt deze opinie. 

 

2. Welke concrete stappen neemt het college op dit moment al om tabaksgebruik in Den Haag te 

ontmoedigen?  

 

Alle sportvelden die in eigen beheer zijn, zijn rookvrij. De overige sportverenigingen zijn 

aangeschreven om ook rookvrij te worden. Zij kunnen gratis “rookvrij” borden aanvragen, via de 

landelijke regeling en via de GGD zijn er ook “rookvrij” stoeptegels en zeilen banners beschikbaar. De 

speeltuintjes in Den Haag zijn voorzien van een rookvrij bord. Vanuit de landelijke maatregelen zijn 

schoolpleinen aangewezen als rookvrije zone. Verder zetten we in op preventie door voorlichting te 

geven en doen we mee met de landelijke Stoptober actie. Vanuit het lokale preventieakkoord wordt er 

ook een interventie aangeboden om te stoppen met roken.  

 

3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met HTM en te kijken hoe en op welke termijn bus en 

tramhaltes rookvrij kunnen worden? Zo nee, waarom niet?  

 

Er zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om hier met HTM over in gesprek te gaan. 
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4. Op de website van Clean Air Nederland staat een overzicht van terrassen die (deels) rookvrij 

zijn. In de gemeente Den Haag voldoen hier op dit moment slechts 3 terrassen aan. 4) Is het 

college bereid met horecaondernemers in gesprek te gaan om hen te stimuleren hun terras 

(gedeeltelijk) rookvrij te maken? Zo nee, waarom niet? 

 

De horeca mag hier zelf over beslissen. We zullen de horeca benaderen om hen te stimuleren hun 

terras (gedeeltelijk) rookvrij te maken.  

 

5. Is het college bereid te onderzoeken of het juridisch mogelijk is lokale rookverboden op te nemen 

in de APV? 

 

Wij volgen hierin de landelijke rookverboden zoals deze nu zijn ingesteld; schoolterreinen, de horeca 

(binnenruimtes), op het werk en in openbare gebouwen. Het college zal dit dan ook niet onderzoeken. 

Daarnaast stimuleren wij een gezonde levensstijl. De plekken waar veel kinderen komen maken we wel 

zo veel mogelijk rookvrij. Ook zien we dat de stad zelf initiatief neemt. Zo zijn bijv. de Haagse 

ziekenhuizen rookvrij en worden er door verschillende initiatieven stoppen met roken interventies 

aangeboden.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 

 

 

 


