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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.

1 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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48% is het (zeer) eens met stelling 6 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 36% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (26%).
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Het is niet goed voor de horeca en het wordt er ook niet gezelliger op, maar het is
nog altijd zo dat sigaretten rook ze schadelijk en duur is. Het ontmoedigen van roken
is dan ook erg belangrijk, hopelijk creëren we een generatie die veel minder tot niet
rookt.
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Het verbaast mij dat mensen even naar buiten of naar een extra rookruimte gaan en
in een recordtempo 1 of 2 sigaretten roken. Is dat dan zo gezellig?



Schande, laat iedere ondernemer een keus maken, roken of niet roken, buitenzijde
duidelijk aangeven of er gerookt wordt of niet.
Wat gaat er dan gebeuren met zonniger weer ? Ikzelf en nog meerdere blijven op
buiten terrassen roken of de niet rokers er last van hebben of niet. Wij moeten het
hele jaar buiten staan dus mogen de NIET rokers met goed weer ook binnen gaan
zitten. Deze acties komen eraan! Roken zal zeker niet gezond zijn maar is ook niet
slechter als op een terras zitten langs de openbare weg ( word hier het verkeer
omgeleid ? )
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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.

2 ‘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 7 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 39% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (25%).
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Als de wind uit de verkeerde hoek komt ben je als niet-roker de klos. Het gekke is dat
roken in openbare ruimte en op terrassen vroeger allemaal geaccepteerd werd. Maar
als niet-roker vind ik dat nu toch fijner.
Het ruikt gewoon vies en in combinatie met eten vind ik dat niet smakelijk.



Ik rook zelf niet een vind een verbod erg fijn. Zie vorige toelichting.



De rokers mogen wel rekening houden met hun buren! Zeker als er op een terras
gegeten wordt!
Ik vind het dan niet prettig om rook over me heen te krijgen.
Duidelijk aangeven of er gerookt kan worden of niet, klant is prima in staat zelf een
oordeel te geven over het roken.
Op het terras heeft bijna niemand er last van . Er zijn altijd mensen die overal last van
hebben
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Ik zie veel ouderen(boven de 50) die het niet meer lukt van hun verslaving af te
komen. Ze hebben al heel vel aan accijnzen betaald. Het is oneerlijk hun buiten spel
te zetten.
Wat gaat er dan gebeuren met zonniger weer ? Ikzelf en nog meerdere blijven op
buiten terrassen roken of de niet rokers er last van hebben of niet. Wij moeten het
hele jaar buiten staan dus mogen de NIET rokers met goed weer ook binnen gaan
zitten. Deze acties komen eraan! Roken zal zeker niet gezond zijn maar is ook niet
slechter als op een terras zitten langs de openbare weg ( word hier het verkeer
omgeleid ? )
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Wanneer het storend ks voor anderen wel.
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De Campagne Rookvrije Generatie stimuleert maatregelen om kinderen in een rookvrije
wereld te laten opgroeien.

3 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije generatie te
stimuleren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=102)
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Andere oplossing:
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Het meest gekozen antwoord (65%) op vraag 8 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije
generatie te stimuleren? is: "Meer bewustzijn creëren over de negatieve effecten van roken".

Andere oplossing:
















Aaankoopleeftijd iedere 5 jaar met 5 jaar verhogen.
Fabrieken sluiten, jammer voor het rijk
Handel verbieden
Handhaven
Ik ben zelf een roker en vind dat de keuze om te roken aan ieder zelf is.
Meer bewustmaking vd gevolgen. En dan te beginnen in de hoogste groep van het
basisonderwijs. Iedere week minimaal 1 uur. Verder een rookverbod op het voortgezet
onderwijs.
Normaal doen
Roken helemaal verbieden
Sigaretten is net als alcohol verslavend. Toch kijken we er anders naar , en dat is raar. Als je roken
wil verbieden moet je de alcohol ook verbieden... is ff wennen maar waarom niet ? Zorg maar
gewoon dat alcohol en sigaretten heel moeilijk en alleen heel ver weg verkrijgbaar zijn. Maat dat
zal wel een utopie zijn.....
Tijdens jeugd wedstrijden roken verbieden
Verbod op roken op en nabij schoolpleinen
Verbod op verkoop van alle rookwaar.
Voorlichting is goed, maar de basis is het goede voorbeeld. Ik ben nu 32 en toen ik 12 was dikke
verschillende klasgenoten al. Ouders weten dit, ze ruiken dit maar vinden het niet belangrijk of te
moeilijk om te stoppen.
Zelf het voorbeeld geven.
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Toelichting








Er zijn natuurlijk meer dingen slecht! Fastfood, bewerkt eten, te veel eten. langs een drukke weg
wonen. enz enz.
De nadruk moet niet alleen op roken liggen!
Gaan jullie ook terrasjes verbieden langs de openbare wegen zodat alle mensen autodampen
inademen < Gaan jullie in Egchel op Giel Petersplein ook de geluidswal weghalen die is
opgebouwd uit bermen die gefreesd zijn elders , neem aan dat jullie weten dat dit zeer vervuilde
grond is wat langs de rijbanen ligt en na regenval alles wat op de weg ligt in berm komt ( oliebenzine-rubber etc. ) zal eens een grondmonster daar ophalen en laten bemonsteren ( natuurlijk
op mijn kosten )
Het zal echter niet baten. Verslaafden zullen er altijd blijven. Verbieden heeft geen enkele zin,
handhaving van regels in Nederland is een groot probleem.
Ik denk dat een combinatie van het beste werkt. Hoe dan ook voorlichting geven, iemand maakt
dan uiteindelijk zelf een (hopelijk) weloverwogen keuze of ze er toch mee gaan beginnen. Wel
denk ik dat het een roker niet 'makkelijker' gemaakt hoeft te worden.
Ik rook niet , maar vind sommige dingen verbieden te snel gaan. Er is nog steeds een generatie
die moeite heeft met stoppen. Die worden overal weg gepest. Een beetje begrip mogen ze toch
wel hebben .
Mensen die al veel eerder verslaafd aan tabak raken ook tegemoetkomen. Veel mensen lukt het
gewoon niet om te stoppen.
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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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