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Inleiding 

Op initiatief van het KWF, de Hartstichting en het Longfonds loopt de campagne “een rookvrije generatie.”   
Op 26 juni van het afgelopen jaar heeft onze regio zich als eerste regio gepresenteerd die op weg is naar een 
rookvrije generatie. https://rookvrijegeneratie.nl/nieuws/Gooi-en-Vechtstreek-als-eerste-regio-in-Nederland-op-
weg-naar-een-Rookvrije-Generatie  
 
Ook door de bewoners binnen onze eigen gemeente wordt dit initiatief breed gedragen. Veel sportverenigingen, 
speelterreinen en andere plekken zijn door de inzet van inwoners al rookvrij geworden.  
 
Het gemeentehuis wordt ook met regelmaat bezocht door kinderen. Daarnaast worden op het plein voor het 
gemeentehuis regelmatig activiteiten georganiseerd die een grote aantrekkingskracht hebben op kinderen, denk 
bijvoorbeeld aan “Bussum op ijs” en de Kermis. 
 
Daarnaast is recent door de hoge raad de uitspraak gedaan dat rookruimtes in de horeca per direct verboden zijn, 
dat mogelijk leidt tot overlast op straat, of een toename van rokers op straat.  
  
 
Vraag 1 
Welke rol ziet de gemeente voor zichzelf weggelegd ten aanzien van de campagne “een rookvrije generatie” 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
In de nabije toekomst staat de herinrichting van de buitenruimte gemeentehuis op de planning.  Dit biedt de 
mogelijkheid voor het herinrichten van de aangewezen rookplekken op het plein.  Wil de gemeente hier invulling 
aangeven en zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Hoe beoordeelt u het nieuws over een definitief verbod op rookruimtes en de zorgen van horeca- ondernemers in 
Gooise Meren die dit het meeste treft? Deelt u de zorgen van deze horeca-ondernemers en het uitgaansklimaat 
wat volgens hen in het geding kan komen? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 4 
Bent u bereid om op kort termijn met de horeca-ondernemers te overleggen om te zoeken naar oplossingen, 
zodat veilig uitgaan en een veilig uitgaansgebied hand in hand gaan? 
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