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naar een rookvrije generatie 
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Na de rookvrije speelterreinen worden vanaf 31 mei, Werelddag zonder Tabak, ook de gemeentelijke 

sportterreinen rookvrij. Zo streeft Beveren mee naar een rookvrije generatie. 

 

In 2019 tekende de gemeente Beveren het charter van de campagne Generatie Rookvrij. Deze campagne, 

opgericht door Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker, wil dat alle kinderen geboren vanaf 2019 

rookvrij kunnen opgroeien. De campagne streeft naar een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan 

de gevolgen van roken en meeroken. 

 

“Zien roken, doet roken. Met het charter engageert Beveren zich om zoveel mogelijk plaatsen waar kinderen 

komen rookvrij te maken. Zo wordt de kans kleiner dat kinderen later zelf een sigaret opsteken en worden ze 

bovendien beschermd tegen de schadelijke stoffen in tabaksrook. Een win-win dus! Bijkomend ondersteunt 

de campagne mensen die willen stoppen met roken”, zegt Laura Staut, schepen voor Jeugd. 

 

Generatie Rookvrij in Beveren 

Sinds 31 mei 2020 werden alle gemeentelijke speelterreinen rookvrij. Signalisatieborden met de 

boodschap ‘Hier speel ik rookvrij’ roepen op om niet in het zicht van kinderen te roken. 

 

“Een speelterrein is de eerste plaats waar we aan denken. In 2022 zetten we een volgende stap naar een 

rookvrije generatie. Zo worden gemeentelijke sportterreinen rookvrij vanaf 31 mei 2022 en gaan we voor een 

rookvrije schoolpoort bij het gemeentelijk onderwijs. Verder wordt maar liefst 60% van de Beverse jeugd- en 

sportverenigingen rookvrij! Iedereen kan bovendien zijn steentje bijdragen door simpelweg niet in het zicht 

van kinderen te roken en zo een rookvrije en gezonde omgeving te creëren voor onze kinderen”, vertelt 

Katrien Claus, schepen voor Onderwijs en Sport. 

 

Generatie Rookvrij is geen verhaal van nieuwe rookverboden. Het is niet gericht tégen rokers. Er wordt 

gevraagd het goede voorbeeld te geven en niet te roken in het bijzijn van kinderen. Onderzoek wijst uit dat 

het grote merendeel van de rokers (74%) aangeeft dat ze niet willen dat hun eigen kinderen beginnen met 

roken. Er is dus al een ruim draagvlak! 

 

Extra 

Meer informatie over de acties en evenementen in het kader van #generatierookvrij vindt u op 

www.beveren.be onder de zoekterm ‘generatie rookvrij’. 

Met vragen kunt u terecht bij de preventiewerker, T 03 750 46 07 of E preventiewerker@beveren.be. 

 

http://www.beveren.be/
mailto:preventiewerker@beveren.be


 
 

PERSBERICHT 
 

  
 
 

Meer informatie 

Laura Staut        

Schepen voor Jeugd      

T 03 750 16 05        

E Laura.Staut@beveren.be    
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