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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Brunssum 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’, 46% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (30%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Stop met de antirook campagne deze zorgt er alleen maar voor dat meer jongeren
gaan roken.

Mee eens



Als er geen rookruimten meer zijn, gaan rokers dan weer buiten voor de deur staan
roken? Dan beter in een rookruimte, met een sluis met goede ventilatie, zodat je er
niet alsnog last van hebt als mensen er naar binnen of naar buiten gaan.
Iedereen moet je wat gunnen


Mee
oneens



Ieder moet zelf weten wat hij of zij met het lichaam doet of laat...zolang anderen er
geen last of hinder van hebben.

Zeer mee
oneens



Roken moet totaal ontmoetigd worden.
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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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47% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 39% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (32%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Bij wijze van spreken kijken rokers MIJ nu aan, alsof ik moet vertrekken als ik last
heb van de rook, terwijl ZIJ het veroorzaken. Bij geluidsoverlast, bijvoorbeeld op
het strand, moeten toch ook niet alle badgasten vertrekken, maar de radio zachter
gezet worden?
Ik wil niet op een terras zitten te drinken of eten en daar moet ik dan ook nog een
hap rook mee nemen. Ik heb ook nog eens slechte longen
Rokers veroorzaken ernstige overlast.

Mee eens



Bij eten wel of gescheiden terrassen

Neutraal




Een sigaar naast je is niet fijn maar een sigaret kan wel
Ligt er sterk aan, terras van restaurant zit je nog vaak in de stank van rokers als je
zelf zit te eten
Zie 1
Zolang er niemand last van heeft





Zeer mee
oneens



Stop met verbieden van roken de hele horeca gaat er aan kapot met name de
kleine horeca gaat failliet door het verbod en de niet rokers en antirokers gaan niet
naar het café.
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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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Sigaretten en
Meer bewustzijn
Roken op meer Andere oplossing:
andere rookwaar creëren over de plekken verbieden
duurder maken negatieve effecten
van roken

Het meest gekozen antwoord (53%) 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:











Bij nuttigen van 2 of meer consumpties p.p. en 2 of meer personen aan dezelfde tafel, 1
consumptie gratis als er niet aan die tfel gerookt wordt
Laten zoals het was, ik maak mij meer druk om alcohol in het verkeer en vooral op tv programas
zoals rtl latenicht enz enz slok op en achter het stuur
Niet roken stimuleren.
Rookwaar niet meer verkopen en stoppen met productie ervan
Stoppen met verkoop, het zijn gewoon drugs
Verantwoordelijkheid bij ouders leggen
Via de opvoeding: voorbeeld doet volgen. Ziektekosten voor rokers aanzienlijk verhogen voor
roken gerelateerde aandoeningen.
Via huisarts trachten om te buigen
Volledig verbod.
Voorbeeld Nieuw-Zeeland volgen

Toelichting





Alles wat voor de jeugd verboden wordt of is word juist uitdagender voor de jongere.
Verder zou het goed zijn om eens te stoppen met bestraffen maar net met belonen te gaan
werken bij de jongere generatie.
daar bij komt nog dat de jongere van tegenwoordig zich niets aantrekt van een verbod.
Als roken verboden zou worden, gebeurt hetzelfde als nu met drugs.
Jongeren zullen altijd de grenzen opzoeken...dingen ontdekken en van alles uitpoberen.

4



Keuze laten wel of niet roken aan de persoon zelf, wel goede voorlichting(starten op de
scholen) over de slechte en gevaarlijke risico's.Want je moet en kunt niet alle ongezonde
genotsmiddelen verbieden. Wat doen we met lekker en ongezond eten(obesitas), te weinig
bewegen enzovoort. Verbieden stimuleert de jeugd eneen zeer goede voorlichting m.i.
beslist minder.
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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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