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Betreft: oproep voor een Rookvrij Openbaar Vervoer

Geachte Mw van Huffelen,
Met het ‘Amsterdams Rookalarm’ zetten tal van organisaties, waaronder GGD en de Huisartsenkring
Amsterdam zich actief in om waar mogelijk het roken te ontmoedigen in onze stad. Daarmee streven we
naar een ‘rookvrij generatie’, een generatie kinderen die vrij van rook kan opgroeien. Immers, ‘zien
roken doet roken’.
Het GVB doet het nodige aan tabaksontmoediging. Maar er zijn nog enkele belangrijke verbeteringen
mogelijk. Met deze brief wil ik u oproepen de volgende stappen te zetten:
1. De veerponten over het IJ kennen een rookverbod op het achterdek en in de overdekte ruimtes.
Op het voordek en bij de aanlegsteigers mag wel worden gerookt. De dagelijks vele honderden
scholieren die de pont nemen naar school in de stad of in Noord worden hieraan blootgesteld.
Maak van de veerponten en het gebied bij de aanlegsteigers een rookvrije zone!
2. Roken mag niet in de tram of bus, maar wel bij de haltes. Wij zouden graag zien dat in
Amsterdam ook alle haltes rookvrij worden, zoals dat bijvoorbeeld in Rotterdam gebeurd (RET).
In Nederland sterven jaarlijks zo’n 20.000 mensen door tabaksverslaving en enkele duizenden mensen
aan meeroken. Wekelijks raken honderden kinderen verslaafd aan het roken.
Ieder jaar is op 31 mei de ‘Wereld Niet Roken’ dag. Vanuit de medische zorg heeft dit jaar geleid tot een
intentieverklaring om ook de zorg zoveel mogelijk rookvrij te krijgen.
AT5 maakte afgelopen week een rapportage over alle initiatieven in de stad. Amsterdam Rookvrij deed
daarbij een oproep aan de gemeente om meer openbare ruimte rookvrij te maken (oa OBA, speeltuinen,
kinderboerderijen). Het zou een mooie stap zijn als het GVB voor 31 mei 2018 de veerponten en haltes
van Amsterdam allemaal rookvrij maakt!
Uiteraard ben ik bereid om eea toe te lichten en u nader te informeren. Hopende op een positieve
reactie.
Met vriendelijke groet,

David Koetsier
Huisarts, bestuurslid Huisartsenkring Amsterdam

Cc
-

Eric van der Burg, wethouder zorg Amsterdam
Ilona Statius Muller, huisarts, projectleider Amsterdam Rookvrij!
Mark Vlaar, buurtmanager Amsterdam-Noord (gezonde aanpak jeugd)
Loek Leenen, GGD Amsterdam
Annemarein Schaap, GGD Amsterdam
Safira Quik, 1stelijnamsterdam

Informatie website GVB

Informatie website RET

Achtergrondinformatie: Amsterdam Rookvrij
http://www.rookvrijegeneratie.nl/
https://www.amsterdamfm.nl/amsterdam-rookvrij/
https://amsterdam-almere.lhv.nl/dappere-dokters/rookalarm-amsterdam

