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EEN ROOKVRIJE SPEELTUIN - informatiefolder
INLEIDING
Met ingang van 1 juni 2021 wordt speeltuin Oranjekwartier ROOKVRIJ. We volgen daarmee - met enige
vertraging - het landelijk beleid van diverse organisaties waaronder de NUSO, Jantje Beton, het longfonds
en de hartstichting. Schoolpleinen zijn wettelijk al verplicht rookvrij. Wij verwachten dat dit voor
speeltuinen in 2022 ook het geval zal zijn voor speeltuinen en anticiperen daar al op.
WAAROM
• Kinderen horen in een veilige en gezonde omgeving te spelen. Roken is ongezond en is dus een slecht
voorbeeld voor kinderen.
• Op termijn worden we wettelijk verplicht om speeltuinen rookvrij te maken. We doen dit graag op
een door ons gekozen moment.
• Als vrijwilliger zijn we het beu om de vuile asbakken van rokers op te ruimen. Al langer vragen we om
dit zelf te doen met beperkt resultaat.
binnen de rode lijn mag niet meer worden gerookt.
WAAR MAG JE NIET ROKEN
• Binnen de hekken van de speeltuin
• In en rond gebouwen van de speeltuin
• Op het voorplein van de speeltuin
WAT MAG JE NIET ROKEN
• Alle soorten tabak zoals sigaren, sigaretten, shag enz.
• E-varianten op sigaretten of sigaren;
• Waterpijpen indien die gevuld zijn met een tabakssoort of tabaksvervanger*
Rook je een waterpijp of shisha met kruiden of gedroogde fruit dan mag
dat wel maar ALLEEN in de buitenlucht en op een afstand van minimaal
10 meter van een gebouw of boom/struik.

ONEENS, REAGEREN?

Het kan zijn dat u het oneens bent met de genomen besluiten van ons speeltuinbestuur, ook over roken
in de speeltuin. De beslissing om roken niet langer toe te staan is gemaakt door het bestuur. Wij vragen u
dan ook uw reacties daaraan te richten en niet aan de (vrijwillige) toezichthouder(s). Dat kan via ons Emailadres info@oranje-kwartier.nl of via een klachtenformulier verkrijgbaar aan het loket.

Speeltuin Oranjekwartier is een vrijwilligersorganisatie die wordt beheert door een stichting. De speeltuin, de gebouwen en het beheer zijn
geen eigendom van de gemeente maar van een particuliere stichting. Voor alle opmerkingen, tips en klachten kunt u terecht bij Stichting
speeltuin Oranjekwartier. Dat kan via e-mail, via de website of via een bij het loket verkrijgbaar formulier.
Met het betreden van de speeltuin gaat u akkoord met de regels zoals door het bestuur vastgelegd in het speeltuin-reglement.
Voor de dagelijkse gang van zaken is de beheerder aansprakelijk. De beheerder is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur van
de. Het algemeen bestuur is eindverantwoordelijk.
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