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1. Rechte tellingen
Roken
1 Welke zin rondom roken is het meest bij u van toepassing?
(Onder roken wordt verstaan: het nuttigen van een sigaret, sigaar of ander rookwaren)
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Anders

Op vraag "1 Welke zin rondom roken is het meest bij u van toepassing?" antwoordt 37% van de
respondenten: "Ik rook nu niet, maar heb in het verleden dagelijks gerookt".

Anders, namelijk:





Ik heb 29 jaar gerookt en ben nu aan het stoppen.
Ik rook al 16 jaar niet meer
Regering is verantwoordelijk voor het gif wat eraan toegevoegd wordt om verslaafd te blijven.
Wisselend

Toelichting
Ik rook nu niet, maar heb in het verleden dagelijks gerookt



Totaal 4 jaar gerookt ( 16-20 )
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1.1 Waarom rookt u niet (meer)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=134)
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Weet niet

op vraag "1.1 Waarom rookt u niet (meer)?" is het meest gekozen antwoord (78%): "Ongezond".

Anders, namelijk:














AP gehad.
Dochter met astma
Familie wenste dit, dochter met mame
Geen behoefde aan
Geen behoefte
Gestopt
Gezondheidsredenen
Ik voelde me niet goed
Ik was de verslaving zat
Klachten
Nooit aan begonnen
Nooit behoefte aan gehad
Nooit gedaan

Toelichting



Alle argumenten kloppen, maar de reden dat ik gestopt ben is om zo lang mogelijk van mijn
gezin te kunnen genieten, achteruitgang van de conditie en dus het risico op ziekten.
Ben met de eeuwwisseling gestopt met roken wilde niet zieker worden dan dat ik al was.
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1.1 Waarom rookt u wel?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1.1 Waarom rookt u wel?" is het meest gekozen antwoord (65%): "Ontspannend".

Anders, namelijk:



Met alchol op
Verslaafd (5x)
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De gemeente Nissewaard vindt het belangrijk dat sportclubs een rookvrij sportterrein
hebben.

2 Wat vindt u? Een dergelijke maatregel:
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Draagt bij aan de
beweging ‘Op weg naar
een Rookvrije
Generatie’

Heeft minder afval van
sigarettenpeuken en –
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Zorgt voor positieve
aandacht voor de
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te gaan roken
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op vraag "2 Wat vindt u? Een dergelijke maatregel:" is het meest gekozen antwoord (74%): "Geeft
kinderen het goede voorbeeld".

Anders, namelijk:















Alle van deze + gezond
Goed, maar neem voor een gezonde leefomgeving ook het verkeer en industrie mee.
Het belangrijkste, je gezondheid!!
Het is een persoonlijke keuze en daar heeft niemand ook de overheid iets mee te maken.
Is logisch.
Is zeer ongezond
Maar verbied dan ook het verkopen van drank in sportkantines niet alleen het roken
Minder meeroken van kinderen door de lucht in te ademen
Moet buiten gewoon kunnen
Niet-rokers hebben dan geen overlast
Onzin
Overdreven betutteling
Roken en sporten gaan niet samen
Vind het pure onzin, maar de anti rook lobby draait al jaren op volle toeren. Vraag me altijd
direct af of met dan in de sportkantine óók stopt met het schenken van alcohol om dezelfde
redenen ?! Van alcohol is al veel langer duidelijk dat het ongelofelijk schaden is voor de
gezondheid ook, maar daarvan brengen we onze kinderen bij dat het "gezellig" is ....
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Toelichting







Dit is alles essentieel. Zijn allemaal noodzakelijke bijdragen voor een rookvrij klimaat.
Ik vindt dat alcohol minstens zo erg is dan roken dus verbied dat dan ook
Inmiddels is wel bekend dat er veel meer mensen longkanker krijgen door o.a. luchtvervuiling
en daar kun je als gemeente veel grotere winst mee behalen. Zorg voor meer grote
luchtzuiverende bomen in onze omgeving en stop met de onzin kap vanwege blaadjes, pluisjes,
wortels e.d.
Mensen zijn oud en wijs genoeg om dat zelf te beslissen en in oprnlucht moet t zoizo geen
probleem zijn
Roken is zeer ongezond. Dat moeten wij niet willen voor onze kinderen en wij beginnen
daarmee door zelf het goede voorbeeld te geven, al helemaal op sportverenigingen
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Roken
Woonwagenbewoners
Vuurwerk
09 november 2018 tot 22 november 2018
167
7,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
4 minuten en 2 seconden
23 november 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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