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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Mook en Middelaar nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

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.

5 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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49% is het (zeer) oneens met stelling 5 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 38% is het er
(zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee oneens" (29%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Een ware hetze tegen rokers is onnodig, ze houden al geneog rekening met nietrokers

Mee eens



Als de rookruimte voor rokers is,Is de keuze voor niet-rokers om daar wel of niet
naar binnen te gaan toch eigen verantwoordelijkheid..
Als mensen willen roken zoeken ze zelf de gelegenheid op om te roken. Ik denk dat
buiten roken tot te veel overlast leidt.
Eerst de horeca op extra kosten jagen en die hebben hun investering er nog lang niet
uit. en roken moet kunnen ergnes waar anderen er geen last van hebben.
Het lijkt me beter dat de rokers met elkaar in een ruimte staan, waardoor niemand
last van de rook heeft, ipv dat rokers net buiten de gebouwen staan te roken, waar
iedereen langs komt.
Ik rook zelf niet maar ergens houdt de bemoeienis van de overheid op, mensen
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hebben zo ook zelf hun verantwoordelijkheden. Nu weet ik dat roken uiteindelijk
veel kost aan zorgkosten maar er zijn ook mensen die te veel alcohol drinken, te veel
eten, noem maar op.
Maar er kunnen wel aanvullende eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld de
afzuiging.
Ook op (horeca)terrassen en voor andere ingangsdeuten zou het verboden moeten
zijn
Waarom moet men van bovenaf vanalles opleggen?
Ik rook zelf niet. Maar zo bevorder je dat mensen buiten voor de hoofdingang gaan
hangen. Daarnaast moet je voor rokers wel iets aanbieden
Anders loopt de horeca ook steeds meer mis aan inkomen
Uitgaan moet gezellig blijven.
Omdat ik zelf niet rook, ben ik voor een ontmoedigingsbeleid. Wellicht zullen de
rokers hier fel op tegen zijn.
Wij betalen als niet rokende medeburgers mee aan de gezondsheidsproblemen van
de rokers en het roken zou daarom moeten worden ontmoedigd.
De stelling is negatief ten aanzien van het onderwerp. Dit kan verwarrend zijn, door
het oneens te zijn met een negatieve stelling ben je het eens met het onderwerp,dit
kan beter verwoord worden....
Op naar een rookvrije generatie
Roken is zeer ongezond. Men moet er mee stoppen en zeker geen anderen mee
laten roken
Roken mag wat mij betreft hetzelfde gezien worden als drugsgebruik. Dus totaal
verbieden, zeker op openbare plekken zoals de straat ed. Rokers roken maar lekker
thuis.
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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.

6 ‘Roken op het terras moet worden verboden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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60% is het (zeer) eens met stelling 6 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 24% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (37%).

Toelichting
Zeer mee
eens






Mee eens






Neutraal



Het stoort mij als ik geniet op een terras, waar gelijktijdig in een enorme walm van
rook van mensen elders op het terras te ruiken is.
Iedereen is vrij om roken of niet roken mar op een terras rook je als niet roer mee
met de roker
V
Zie boven
Ik twijfel, omdat je niet overal rokers kunt weigeren, het is tenslotte buiten, maar
persoonlijk vind ik het best irritant als er op het terras naast mij iemand aan het
roken is.
Of tenminste onderscheid maken tussen een rokers en rookvrij gedeelte
Of via glazen afscherming een rokersgedeelte, waarbij ramen/rook naar andere
tafels tegenhoudt.
Ze houden geen rekening met gasten die op terassen zitten



Een aparte ruimte voor rokers, waar niet-rokers geen last van de rook van
sigaretten, sigaren en pijp hebben.
Op normale (horeca) terrassen hoeft roken niet verboden te worden, muv
terrassen bij kinderlocaties (speeltuinen, ed)

Mee oneens



Al zou ik wel plaatsen vrijhouden uit de wind voor de fervente niet rookers

Zeer mee
oneens



Als je weet waar mensen buiten allemaal aan blootgesteld gesteld worden, Kun
je alles gaan verbieden
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Eigenlijk de zelfde motivatie als hierboven.
Gun ieder zijn plezier, deze hetze is onnodig,
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De Campagne Rookvrije Generatie stimuleert maatregelen om kinderen in een rookvrije
wereld te laten opgroeien.

7 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije generatie te
stimuleren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (62%) op vraag 7 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije
generatie te stimuleren? is: "Meer bewustzijn creëren over de negatieve effecten van roken".

Andere oplossing:















Alle reclames verbieden, alle verpakkingen zeer kind onvriedelijk maken
Alleen verkopen op plekken waar kinderen niet komen -> tabakzaak, tankstation, weg uit
supermarkten en andere gelegenheden.
Als ouder het goede voorbeeld geven
De verkoop van rookwaren verbieden. Het is toch raar dat we dit legaal verkopen. Alleen maar
omdat er veel geld in om gaat. Maar net als drugs (en drank) is het schadelijk en niet nodig
E-smokers goedkoper maken en accepteren. stuk gezonder en stinkt niet
Fabrikanten aanpakken, winkeliers aanpakken. Overal waar geld verdiend wordt aan deze
handel moet het moeilijk gemaakt worden deze handel te drijven
Minder verslavende stoffen in rookwaar verplicht stellen
Opvoeding door de ouders
Roken is niet cool
Sigaretten onder de opiumwet laten vallen
Tabak niet meer importeren
Vanaf geboortejaar 2000 (worden dit jaar 18) totaal tabaksverbod. Dan hebben we de laatste
verslaafde generatie gehad...
Verlaag 'peer pressure" om het roken minder stoer te laten worden.
Voorlichting in groep 7/8
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Toelichting










Beter vertellen wat de konsekwenties zijn dan verbieden. Dat kan averechts werken
De jeugd al op jonge leeftijd confronteren met de lange termijn gevolgen van het roken. Dit niet
alleen in gesprekken maar ook daadwerkelijk laten zien hoe iemand eraan toe kan zijn wanneer
hij/zij gevolgen ondervindt van het roken.
Dit is veel beter dan het domweg verbieden, mensen roken toch
Een rookvrije generatie en wereld is een utopie, bovendien zal er dan waarschijnlijk meer wiet
etc. gebruikt gaan worden hetgeen zeker geen verbetering is
Het is een cultuurverandering, door roken minder zichtbaar te maken zal het uitsterven. Leg ook
meer de focus op een gezonde levensstijl (meer sporten) Zorg ervoor dat het geen stoer imago
meer heeft bij jeugd. Out of the box: ontwikkel gezonde sigaretten.
Ik zelf heb hierover les gehad in de, toen nog, 6e klas. Ik zie de poster in eachten nog hangen.
Het zou me verbazen als er veel kinderen uit die klas zijn gaan roken.
Rookvrij ... er zijn wel meer ongezonde leefstijl kenmerken, dat wordt toch ook niet verboden?
Waar meer mensen bij elkaar zijn in openbare ruimtes, binnen en buiten, gewoon verbieden (vb
op stations/bij bushaltes etc; ook dan krijg je die vieze rook binnen
Zolang de tabaksindustrie blijft produceren zal er worden gerookt. Kan de tabaksindustrie
verboden worden?
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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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