
OPINIE 

Onderschat niet de rol van 
de sigarenzaak in een wijk 
De overheid wil snel werk gaan maken van een zogenoemde 'rookvrije 

generatie'. De tabaksondernemers René Lucas en Gerard van

Wezenbeek vragen Den Haag om geduld en wijzen op de buurtfunctie. 

H 
ec kabinet koerst aan op een rookvrije generatie in Nederland. Als ondernemers met een tabaks• en ge· makswinkel begrijpen wij diL Zo doen wij alles om de leefrijds·grenzen voor tabaksverkoop te handhaven. Grote vraag is: blijft er ruimte over om te ondernemen en onze rokende en ni"t·rokende kbnten te helpen? Nttm het naderende verbod om rookwaren en e·sigarenen zichtbaar in onze winkel te plaal5en, en het voornemen om pakjes vooruan 'neutraal' te ma•ken. Uitdagend, met vier meter aan sigarenen en shag. Plus een aantal meters sigaren en e-sig.irctten. Niet alleen voor het vin·den v,n de juiste pakjes. Maar ook een risico op een toename van illegale handel. Wij hebben mee ons gespecia•liseerde assortiment een advise· rende rol voor de klanL \Vaaromiedereen en alle producten over één kam scheren? 'Den Haag' negeert de mogelijkheden van c-si• garcnen en andere producten als alternatief voor rokende klanten.Ook reclame maken zou moeten stoppen. Die inkomsten vormeneen wezenlijk deel van ons ren· dement /vlinder inkomsten bij gelijke lasten, dat gaat nieL 

De opeenstapeling van maatre· gelen en vooral de snelheid heb•ben grote gevolgen. De belastingop de Toto is daar een voorbeeld van. Zo komt het bestaansrecht van onze winkel in gevaar, En dat na tientallen jaren onderne·men. Politiek Den Haag vergeetdat onze winkel een belangrijkebuurtfunctie vervult. De argelopen jaren hebben wijallerlei publieke füncties overgenomen, doordat grote bedrijven 

De afgelopen jaren 

hebben wij allerlei 
publieke functies 
overgenomen 

hun vestigingen hebben geslo· ten. Denk aan post·, pakket· en bankzaken. Of de ov-chipkaart. Daarnaast bieden wij de klanu,nallerlei andere service, Van c.a· draukaarten tot pasfoto's en kle·ding stomen. Alles met persoonlijke hulp en aandacht. Wij zijn et dus voor de buurtbewoners, beteikbaat voor iedereen. f uist ook voor de mensen die net iets 

1 meer hulp nodig hebben bij hetdoen van hun dagelijkse boodschappen, Op veel vlakken on• dcrstew1en wij ook ouderen metonze persoonlijke service. Ons land teh zo'n 1600 tabaks·
en gemakszaken. Nog wel. Waar moeren mensen heen als wij onze demen moeten sluiten? Wij doen, en dat doen wij voor ons gevoel namens al onze collega's in het land, een klemmend beroep op de politiek. Geef ons meer tijd om onze winkels aan te passen aan de nieuwe regel· geving. Dan kunnen wij verderzoeken naar andere manieren om onze omzet op peil te hou·den. Geef ons ook de ruimte om e-sigareuen, andere rookloze producten en sigaren in het zichtvan de klanren ce houden. Die ruimre zou nu worden geboden aan winkels die alleen tabak ver·kopen, maar dat zijn er maar een handjevol. Wij kunnen een be· langrijke rol spelen in het helpenen ondersteunen van de huidige generatie rokers door voor hen alternatieven te bieden. En hen mee te nemen naar een rookvrijemaatschappij. Een maatschappij met behoud van de buurtfunctieen bec toekomstperspectiefvootonze winkels. 


