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Rookvrije generatie
Nederland kent een rookverbod voor horeca sinds 2008. In februari dit jaar is bepaald dat
aparte rookruimtes in de horeca niet langer toegestaan zijn. Deze aparte rookruimtes in de
horeca vallen niet langer meer buiten het algehele rookverbod.

8 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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45% is het (zeer) oneens met stelling 8 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 42% is het er
(zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee oneens" (29%).

Toelichting
Zeer mee
eens






Mee eens






Neutraal



Anders staat her halve café buiten met alle overlast van dien !
Ben zelf ook verwoed roker geweest. Dat rokers ook niet meer in een afgescheiden
ruimte mogen roken, gaat mij te ver.
De hetze tegen rokers moet afgelopen zijn. Waarom mag in een coffeeshop wel
gerookt worden?
Mijn kroeg is naar de klote gegaan door dit rook verbod. Laat een kastelein zelf
beslissen of hij dat wil. En ik zit nu nog te wachten op de niet rokers die dan weer
naar de kroeg zouden komen
Ik ben zelf niet roker. Dat er in aparte ruimten ook niet meer gerookt mag worden
vind ik wel erg bemoeizuchtig en betuttelend.
Roken is slecht daar is iedereen zich van bewust. De overheid mag mensen niet
dwingen om niet te roken. Dit is de verantwoordelijkheid van elke roker.Vind de
rookruimtes een goede oplossing zolang niet rokers, waaronder deze persoon, er
geen hinder van ondervinden.
Vind het wel erg ver gaan, ben zelf een niet roker en kan toch zelf kiezen waar ik
binnen ga of niet.
Beter ineen rookruimte dat buiten voor de deur.
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Mee
oneens



Totaal rookverbod in de horeca binnen en buiten, op het terras en voor de deur.

Zeer mee
oneens



Als er niet binnen gerookt mag worden, mag dat ook niet in een aparte ruimte. Wat
mij betreft wordt roken helemaal verbannen.
Ben een anti roker. Heb nooit gerookt. Vindt het vies
Ben zelf geen roker,maar roken in een aparte ruimte moet kunnen vind ik.Bij
uitgaan hoort nu eenmaal een glaasje alcohol en een sigaretje.Anders kun je net zo
goed thuisblijven.
Het is ondertussen duidelijk genoeg dat roken zeer schadelijk is. We hebben toch
ook geen aparte ruimte in de horeca om heroïne te spuiten?
Ook verbod roken op het terras
Roken is niet gezond / meeroken ook niet. Waarom dit dan faciliteren met
rookruimtes ????







Weet niet



Moet iedereen zelf beslissen of hij rookt of niet
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De lente is begonnen, het mooie weer is onderweg en de terrassen maken zich klaar voor de
drukte. De discussie over het wel of niet verbieden van roken op het terras zal weer oplaaien.

9 ‘Roken op het terras moet worden verboden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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49% is het (zeer) eens met stelling 9 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 32% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (28%).

Toelichting
Zeer mee
eens









Mee eens







Als niet roker is het heel vervelend om in de uitgeblazen rook van de
buurman/vrouw te zitten.
Hartstikke smerig en ongezond om vieze rooklucht te moeten inademen van
andermans sigaretten!
Ik heb erg veel last van rook, zelfs buiten op een terras en ik vind het onacceptabel
dat daar grookt wordt.
Mensen die niet roken of niet tegen de rook kunnen moeten met mooi weer
binnen gaan zitten. Omdat op het terras de rokers zitten die echt geen boodschap
hebben aan mensen die dit niet kunnen verdragen.
Ook buiten word ik liever niet met roken geconfronteerd
Roken in de speciale ruimte!!!
Roken moet zoveel mogelijk worden ontmoedigd.
Eten of een drankje doen met een roker in de naaste buurt, die niet alert is, is geen
pretje voor een niet-roker.
Heb zelf astma en kan niet tegen de lucht van een sigaret. Wil iemand roken dat
zal hij maar de rookruimte binnen moeten.
Ik heb astma en kan vaak niet op het terras zitten. Ik zou met mooi weer ook liever
buiten zitten
Kan me indenken als je zit te eten en ze roken een dikke sigaar naast je!!!??? Dat
je dat niet prettig vindt.
Maak ook hier een rokers en een niet-rokers gedeelte, met een lege ruimte er
tussen. Hier kunnen dan mensen zitten die zelf niet-roken, maar het niet erg
vinden om in andermans rook te zitten.
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Neutraal




Richt apart terrasgedeelte in voor rokers.
Vooral als er zware shag wordt gerookt is dat voor een niet roker niet prettig.



Alleen op terrassen waar je maaltijden kunt nuttigen is een verbod zeker
acceptabel. Een smakelijke hap i.p.v. het binnen krijgen van rook, prefereer ik ten
zeerste.
Ik ga ervan uit dat rokers zo verstandig zijn dit te laten op een typisch "eetterras"
Waar wordt gegeten accoord maar niet waar men alleen een drankje nuttigt



Mee
oneens






Zeer mee
oneens








De sigaret laag houden zodat je er weinig last van hebt en ik niet "berookt" wordt.
Goede asbakken op de tafeltjes waar de as en peuken niet uit kunnen waaien.
Helaas rook ik zelf.
Ik ben zelf niet roker, maar beschouw die hele discussies als TE overdreven.
Het roken van sigaretten in de openbare ruimte is niets in vergelijking met de
uitlaatgassen etc. En daar mogen/mieten kinderen gewoon in spelen....
Roken op het terras mag van mij, behalve als je op het terras aan het eten bent.
Als dat niet meer gaan lopen de rokers over straat met een peuk in de mond en
wordt die peuk vervolgens op de straat gegooit en uit getrapt,
hier in de straat liggen al peukjes genoeg die ik dan op mag vegen terwijl ik niet
rook
ik vind het ook een stuk inkomstdelving voor de terraseigenaar omdat rokende
niet meer daar gaan zitten
Je zit in de buitenlucht,daar zijn ook andere kwalijke stoffen die je in ademd!
Kastelein zelf laten beslissen en dan kijken waar het druk is op het terras
Maar dan mag op dat terras ook geen eten uitgeserveerd worden.Eten doe je dan
maar binnen.
Zie vraag acht.
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De Campagne Rookvrije Generatie stimuleert maatregelen om kinderen in een rookvrije
wereld te laten opgroeien.

10 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije generatie
te stimuleren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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62%
41%

37%
19%

17%

Weet niet

Andere oplossing:

Roken op meer
plekken verbieden

Meer bewustzijn
creëren over de
negatieve effecten
van roken

Sigaretten en andere
rookwaar duurder
maken

3%
Dit is onmogelijk

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Het meest gekozen antwoord (62%) op vraag 10 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije
generatie te stimuleren? is: "Meer bewustzijn creëren over de negatieve effecten van roken".

Andere oplossing:

















Betuttelen werkt rokers juist in het harnas. Het stoere van roken bij pubers (meedoen) zal op de
een of andere manier effectief ontmoedigd dienen te worden.
Bij kassa's geen rookwaar aanbieden.
Blijf met je poten af van deze elementaire vrijheden en rechten
Creren van plekken waar het wel is toegestaan.
De sigarettenfabrieken enorm hooog belasting te laten betalen, ik vind ook dat allles wat schade
toebrengt aan wel- zijn en milleu moet hoog belasten worden, en dat geld moet gaan voor
preventie.
De tabaksindustrie aanpakken i.v.m. gesjoemel
Deze taak is weggelegd voor de ouders. Mijn ouders hebben dat vroeger prima opgepikt en ik
heb nooit een brandende sigaret tussen mijn lippen gehad.
Dit moet iedereen zelf weten.
Duurder maken geen oplossing. Je creërd hetzelfde als met drugs. Ilegale markt.
Er gebeurt al heel veel, laat dat gewoon zn werk blijven doen
Fabrikant is in deze zelf ook stevig aan pakken daar ligt het grote probleem
Goede voorlichting met voorbeeld patienten
Goede voorlichtingscampagnes maar niet op scholen. We kunnen niet alle problemen bij de
scholen neerleggen. Wat wel kan is via kinderprogramma's op de TV, sportverenigingen e.d.,
computerspelletjes met dit thema.
Het begint op de scholen
Hoge boetes op het weggooien van peuken; roken in motorvoertuigen verbieden
Hoger eigen risico voor mensen met ongezonde leefstijl (obesitas, roken, verslavingen aan
alcohol en drugs)
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In ieder geval niet bovenstaande want dan zou er al lang een rookvrije generatie bestaan. Ik
denk vooral dat er oplossing gericht gewerkt moet worden. Als je wilt stoppen. Hoe gaat het je
dan lukken. Vooral voor al die mensen die al vaak hebben geprobeerd te stoppen te stoppen en
die ook weer even vaak zijn begonnen. Wat maakt het dat je uiteindelijk wel definitief uit die
verslaving kunt stappen? En laat aan niet-rokers zien hoe moeilijk het is om te stoppen. Dat
beginnen heel makkelijk is, maar dat stoppen bijna onmogelijk is. Mede dank zij alle rotzooi die
er door fabrikanten wordt toegevoegd om de goegemeente aan de sigaretten te houden.
Kinderen voorlichten op school en in de opvoeding door ouders die liefst zelf ook het goede
voorbeeld geven door zelf niet te roken
Leeftijdsgrens voor het kopen van sigaretten naar 21
Meer aandacht schenken dat mee roken heel slecht is dat een roker dat maar eens duidelijk
wordt, heel egoïstische gewoonte
Mensen nog meer knechten
Op scholen ouders en kinderen betrekken in anti rook projekten
Opvoeders cq ouders spelen ook een grote rol erin
Opvoeding thuis.
Ouders meer betrekken, en proberen te zorgen dat hun stoppen met roken vanwege
voorbeeldfunctie
Ouders moeten het goede voorbeeld geven!
Ouders moeten hierin stimuleren
Rokers bewust maken dat er ook niet rokers zijn op een terras etc
Rokers verplicht laten 'afkicken'
Rookartikelen uit de handel nemen
Rookgerelateerde klachten niet meer vergoeden. Rokers niet meer verzekeren of per jaar
bekijken/verlengen
Rookverbod in openbare buitenluchtruimten zoals dierparken, pretparken etc.
Totaalverbod?
Van kinds af aan op alle mogelijke manieren duidelijk maken dat roken heel erg slecht is.
Veel meer moeite moeten doen om sigaretten te kunnen kopen
Verbod op verkopen van rookwaren
Voorlichting op scholen en aanspreken van rokende ouders over voorbeeldgedrag
Vwekoop van tabakwaren helemaal verbieden

Toelichting











De prijs in een keer zeer fors omhoog, niet met kleine stapjes.
De sigarettenfabrikanten verbieden die verslavende stoffen in de rookwaren toe te voegen.
Duidelijk aangeven als er in een café gerookt mag worden. Niemand is verplicht zo'n café te
bezoeken.
Het moet mogelijk zijn om de mentaliteit van de volgende generatie aan te passen.
Ik denk dat de jeugd van vandaag zich goed bewust is van de negatieve effecten van roken.
In op en rond de scholen, sportclubs en jeugd soos een rookverbod,ook voor de ouders en
volwassenen
Kinderen laten leren over dat het helemaal ok is om eigen keuzes te maken. En dat ze niet
hoeven mee te gaan met groepsdruk etc.
Lles wat verboden wordt wil de mens hebben meegemaakt.
Niet roken op/rond sportcomplexen
Nu gaat het om roken. Straks komt de alcohol aan bod. En zo gaat dat maar door. Ieder mens is
voor zichzelf verantwoordelijk m.i.
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Ouders dienen een voorbeeld te zijn.
Pas als roken sociaal niet meer geaccepteerd is, wordt de kans op een rookvrije generatie groter.
Het roken volledig uitbannen zal (ben ik bang) (voorlopig) niet volledig lukken
Rokers zijn zich er heus van bewust dat het niet gezond is. Alcoholisten ook van hun gedrag.
Tja, dan halen ze het wel in het buitenland.
Zolang sigaretten te koop zijn zal er ook gerookt worden
en het is een grote inkomstenbron voor de staat via belasting
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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