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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Gennep 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.

1 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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46% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 39% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (30%).
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Dacht in een vrij land te wonen,maar Nederland wordt jaarlijks een beetje meer
een dictatuur.
Dat is niet meer dat een pest-maatregel.
Nu gaat iedere café-bezoeker die het niet kan laten om te roken, naar buiten en
mogen de buren tot overlast zijn.
En nee: ik ben geen roker.
en nee: ik ben geen buurman van een kroeg.
Zulke verboden hebben niets meer met democratische instelling te maken. Een
groep bepaalt dat een andere groep iets niet meer mag wat niet eens crimineel is.
Eerst worden de ondernemers flink gepakt want ze moeten flink investeren in
apparte ruimtes en nu al zal dit weer terug gedraaid worden
Geluidsoverlast buiten bij uitgaansgelegenheden. Zolang de niet-roker uit de rook
kan blijven lijkt een dergelijke ruimte mij geen probleem.
Ik vond toen ik rookte zn hok vreselijk stinken ik rookte liever buiten ik gok dat veel
mensen die keuze zelf willen maken
Mooie service van horeca om deze doelgroep tegemoet te komen
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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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59% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 30% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (30%).
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Ontzettend vervelend als je in de rook komt te zitten. Afhankelijk van de
windrichting zouden ze aan de zijkant geplaatst kunnen worden. Als de rokers willen,
want dat is maar de vraag.

Mee eens




De niet roker of juist gestopte roker rookt mee en is de verleiding groot!
Heb familie met long problemen. COPD deze mensen erg veel last als ze naast een
persoon zitten die rookt.
Maar wel met alternatief om ergens te mogen gaan roken.
Zelf lang gerookt, maar nu merk ik hoe smerig het is als je lekker buiten zit en de
rook van anderen in je gezicht krijgt
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Denkt u nu echt dat een aantal sigaretjes tegenover de enorme smerige uitstoot van
grote bedrijven, steeds meer auto's en vliegtuigen de grootste vervuiler is? Laat me
niet lachen. Ik weet nu al dat u, als enquette-onderzoeker, mijn antwoord stiekem
wegklikt. Heb ik gelijk of niet?...
Een aparte rook zone en niet rook zone oké maar totaal verbieden gaat mij te ver. Ik
rook zelf ook maar vind niet dat als ik met de kids buiten ben dat ze er tussen
moeten zitten. Maar toen ik gestopt was maakte t mij ook niet uit destijds om buiten
te zitten Bij de rokers.
Er roken gelukkig steeds minder mensen vroeger mocht het allemaal op het werk en
al niet meer binnen roken ok maar buiten vind ik belachelijk dat mag van mij
gewoon
Nederland was toch tolerant...ik moet 2 mannen of vrouwen die kussen of hand in
hand lopen toch ook aanzien terwijl het walgelijk is.
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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)
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Het meest gekozen antwoord (58%) op vraag 3 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije
generatie te stimuleren? is: "Meer bewustzijn creëren over de negatieve effecten van roken".

Andere oplossing:














De niet roker belonen. Goedkopere verzekering bv.
Effecten van roken op de basisscholen al duidelijk maken, net zo als alke andere verslavende
middelen
Juist kinderen vanaf 10 jaar benaderen; vanaf die tijd wordt de verslaving gezaaid.
Kappen met de betutteling.
Meer anti-reclame op de TV en billboards
Minder plekken de verkoop
Moeilijke maken om aan sigaretten te komen b.v. minder verkoopplekken en rookwaar niet
zichtbaar laten zijn
Ouders moeten het goede voorbeeld geven door niet te roken en hun kinderen goed voor te
lichten
Ouders moeten het goede voorbeeld geven en niet roken
Productie van sigaretten stoppen.
Sigaretten zijn te makelijk verkrijgbaar. En meer les in slecgre gewoontes en gevolgen van
roken, drank, drugs en gokken.
Tabak verbieden en de consequenties daarvan (minder inkomsten voor de staat) accepteren.
Als je er echt zo graag van af wil dan moet je er iets voor over hebben. Niet van die halfslachtige
maatregelen
Voorbeeldgedrag
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Toelichting









Alleen overtuiging geeft de doorslag.
We slaan nu om in betutteling, discriminatie en afbreuk van vrijheden.
Alleen verkopen bij een Primera of sigaretten boer de supermarkten maken het voor die winkels
onmogelijk om goed te kunnen draaien
Dit soort winkels kunnen ook beter de leeftijd beoordelen dan jonge meisjes achter de kassa van
een bv jumbo
Dan is de drempel hoger om aan sigaretten te komen
En ouders die waarschijnlijk gemakkelijker zijn die roken en waarschijnlijk ook binnen roken zijn
zeker niet het goede voorbeeld ik denk dat je die doelgroep ook aan mag pakken
Word er binnen gerookt in een huis met kinderen dat vind ik echt niet kunnen in deze tijd.
Als de kinderen het aanzien als normaal dan gaan ze het ook vaak zelf doen
Heb ik ook gedaan.
Dan gaan de arme kindjes nog steeds ziek worden van andere uitstoot van veel grotere omvang.
Er beginnen al minder jongeren met roken en er stoppen ook volwassenen. We zijn op de goede
weg, toch? Het ZOU vlugger mogen....
Het andere heeft nog nooit geholpen.
Ik ervaar als voormalig fervent roker die slechts enkele maanden geleden gestopt is met roken,
dat als ik niks te roken heb het best meevalt om te stoppen. Ik rook wel als ik een pakje
shag/sigaretten heb. Ik denk dat voor een rookvrije generatie hetzelfde geldt.
Ik hoop dat de toekomst een minder intolerante generatie voortbrengt,want de generaties die
nu leven zijn het spoor bijster en zo zelfingenomen en racistisch als de pest.
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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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