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Blaarmeersen en sportclubs uitgeroepen tot
'frisse neuzen-zones'

De Blaarmeersen is uitgeroepen tot 'frisse neuzen-zone'. Borden en spandoeken

vragen bezoekers op een positieve manier om het rookvrij te houden. Ook

voetbalclub V.S.V. Gent en Gantoise Hockey, Tennis en Padelclub doen mee. De

andere Gentse sportclubs kunnen zich eind dit jaar aansluiten.
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http://persruimte.stad.gent/


Sport- en recreatiepark Blaarmeersen is voortaan officieel een frisse neuzen-zone. Een 200-tal

spandoeken en zo'n 30 borden vragen bezoekers op een positieve manier om het rookvrij te

houden. De boodschap komt niet alleen bij élk sportterrein op het domein, inclusief het

skatepark, maar ook op zowat alle drukkere plaatsen, zoals pakweg de speeltuin en het

hoogteparcours.

Er blijven enkele plekken op het domein waar gerookt kan worden. Zo is er een afgebakende

rookzone net voor het strand, en komt er ook een kleine rookzone bij de skatebowl op het

skatepark. Elk terras op het domein, zowel bij Le Beach House, De Waterkant, de camping als

de tennisterreinen, krijgt een rookzone én een frisse neuzen-zone.

Bedoeling is om op een positieve manier mensen te laten inzien dat sporten en
bewegen niet samengaan met roken, zeker niet in de buurt van kinderen. We
willen roken niet volledig verbieden op de Blaarmeersen, maar wel mensen
warm maken om te roken in rookzones. Ik denk dat de tijd daar stilaan rijp voor
is.
— Sofie Bracke, schepen van Sport 

Ook Gentse sportclubs doen mee
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Ook de terreinen van de Gentse sportclubs worden uitgeroepen tot frisse neuzen-zones. De

clubs worden daarin ondersteund door de Stad. Voetbalclub V.S.V. Gent en Gantoise Hockey,

Tennis en Padelclub zijn de pilootclubs: vanaf september verschijnt daar de eerste signalisatie.

Na een evaluatie vraagt de Stad in het najaar aan de andere Gentse sportclubs of ze zich willen

aansluiten. Begin 2022 worden ook daar frisse neuzen-zones opgezet.
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