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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Echt-Susteren 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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51% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 35% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (33%).
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Verantwoording ligt bij de rokers. Afschaffen rookvrije ruimtes is betutteling.
Zolang er zoveel geld wordt verdiend in de industrie is het hypocriet om roken te
verbieden, je legt het probleem bij de mensen en zorgt enkel voor onrust. Als je echt
een rookvrije generatie wilt (wat ik zeer positief zou vinden) dan zul je de bron
moeten aanpakken, verbied de verkoop van rookwaar!
Een te ver gaande bemoeizucht

Ik ben zelf een roker en kan het jammer genoeg niet laten echter als er een
rookverbod geld kan ik dit wel.
Stel je voor de staat mist zn belastinggeld over de shag
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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 2 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 40% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (29%).
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Ook op terrassen kunnen mensen en zeker kinderen last hebben van onze ergerlijke
verslaving. Kinderen zien ouderen als voorbeeld en gaan ze nadoen. Dit slechte
gewoonte moeten we proberen hen niet aan te leren. Daarbij ziet het niet uit als
mensen als armzalige individuen buiten in weer en wind staan te roken.
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Jaja maak nog meer horeca kapot
Zie vorige antwoord/toelichting.
Zolang er zoveel geld wordt verdiend in de industrie is het hypocriet om roken te
verbieden, je legt het probleem bij de mensen en zorgt enkel voor onrust. Als je echt
een rookvrije generatie wilt (wat ik zeer positief zou vinden) dan zul je de bron
moeten aanpakken, verbied de verkoop van rookwaar!
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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 (49%) 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:








Hoge boetes voor roken op plaatsen waar het niet is toegestaan
Naast bewustwording over negatieve effecten ook aanspreken op gedrag/gebruik van (deze)
verslavende middelen. Het niet roken niet bepalend is of je wel of niet bij een groep hoort cq
geaccepteerd wordt.
Roken verbieden buiten je eigen woonerf en hier strenge boetes op zetten.
Stop productie/handel van rookwaren
Tabaksindustrie aanpakken
Toeslag op ziektekosten of korting als je niet rookt
Veel duurder, in de zin van tientjes duurder... Tegelijkertijd, alternatieven promoten (goedkoper
maken)

Toelichting






Alcohol maakt meer kapot dan sigaretten...met roken schaadt ik mijn eigen longen....met Alcohol
achter het stuur een gevaar voor iedereen!!!!
Als men de schadelijke gevolgen kent, kan men zelf beslissen.
Ik vind het allemaal een grote betutteling. Dan vind ik ook dat alcohol verboden moet worden
want hier wordt erg veel misbruik van gemaakt met alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld dat het
vaak overlast geeft. Een sigaret dus niet...... Het is een eigen verantwoording vind ik.....
Laat de jeugd meer beelden zien van mensen die hun hele leven zwaar gerookt hebben en nu
longkanker hebben. Zo kun je de jeugd op jonge leeftijd al proberen af te schrikken.
Zolang als we de tabaks accijns blijven zien als een belangrijke inkomsten bron voor de overheid
gaat dit niet lukken.
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Zolang er zoveel geld wordt verdiend in de industrie is het hypocriet om roken te verbieden, je
legt het probleem bij de mensen en zorgt enkel voor onrust. Als je echt een rookvrije generatie
wilt (wat ik zeer positief zou vinden) dan zul je de bron moeten aanpakken, verbied de verkoop
van rookwaar!
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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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