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.

10 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=260)
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45% is het (zeer) eens met stelling 10 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 44% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee oneens" (29%).

Toelichting
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Belachelijke wetgeving. Aparte rookruimtes zijn apart, heeft de rest geen last van.
Bovendien weggooien van gedane investeringen.
Horeca ondernemers hebben een enorme investering moeten doen om aan
wettelijke verplichtingen te voldoen en ondanks dat heeft het heel veel klanten
gekost. Nu 10 jaar later wordt er opnieuw bij hen een poot uitgedraaid. Straks mag
je in je eigen huis nog niet meer roken, maar wel spuiten en drinken. De overheid
heeft tenslotte wel de inkomsten nodig.
Ondanks dat roken slecht is, mogen mensen die roken niet behandeld worden als
paria’s. (Ook alcohol is slecht voor de gezondheid). Dus laat de ruimten bestaan.
Daarbij komr dat hoe strakker het beleid is, hoe interessanter het voor jongeren
wordt om te gaan experimenteren.
Privicyschending, er wordt wel wekelijks in folders minimaal 3 bladzijdes
geadverteerd voor alcohol Wat nog meer verslavingen in de hand werkt

Mee eens



Dit is landelijk beleid. Wat heeft dit specifiek met Venray te maken?

Neutraal



Ik ben erg blij dat er een rookverbod is en ik niet meer in andermans rook hoef te
zitten, ik vind ook dat roken zoveel mogelijk tegengegaan moet worden.
Aan de andere kant mag er in dezelfde horeca wel onbeperkt alcohol verstrekt
worden, wat toch minstens zo slecht is, en gevaarlijk als mensen met teveel op
achter het stuur gaan zitten. Dus wie heeft er boter op zijn hoofd?
Ik rook niet
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Ik ben geen roker maar het slaat door
Mensen die eigenlijk niet willen roken, gaan voor de gezelligheid mee in de
rookruimte. Als die rookruimte er niet is, wordt er dus ook niet of duidelijk minder
gerookt.
Roken zo moeilijk mogelijk maken!




Nergens meer roken toestaan. Alleen als je zo nodig moet in je eigen huis
Roken moet helemaal worden verboden
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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.

11 ‘Roken op het terras moet worden verboden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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48% is het (zeer) eens met stelling 11 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 40% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (26%).
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Roken moet in het openbaar verboden worden.
Tevens zou dit moeten gelden voor plekken waar grote groepen mensen bij elkaar
komen, zoals festivals, kermissen en dergelijke. Zeker als hierbij als deze groepen
mensen onder overkappingen of tenten zitten, waar de rook kan blijven hangen.
Zit regelmatig op terras schouwburg. Bij verkeerde wind
rook je ongevraagd mee!!
Je zit buiten ook in de stank. Het waait over of je zit dichtbij.
Meeroken is ongezond.
Ook als ik buiten zit wil ik liever net "meegenieten" van andermans rook.
Wij hebben zelf een rookvrij gedeelte en een rookgedeelte, deze delen zijn
gescheiden door een straat. Veel terrassen hebben geen twee delen en daar zou
dan het gehele terras rookvrij moeten zijn
Word wel lastig de rokers zullen toch iets zoeken omwonende zullen daardoor
meer last krijgen van geluidsoverlast
Het kan me storen als ik zit te eten en ik krijg rook van een ander in mijn gezicht,
maar van de andere kant, waar mogen rokers dan nog roken???
Je zou ook, als je er last van hebt, de mensen er beleefd op aan kunnen spreken.
Niet alles kan in regels omgezet worden. Hoeft ook niet.
Zodra mensen zich storen aan rokers, moet hier rekening mee worden gehouden.
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Als een terras ruim en luchtig is, zie ik geen enkel probleem voor rokers. Anders is
het dals een terras meer ingekapseld ligt. Maar zorg dan da rokers daar gaan zitten
waar de rook weg kan. Dit kun je aangeven mer bordjes op de tafeltjes.
Bij een verbod gaan de rokers iets verderop staan roken; dat is niet leuk voor de
mensen die daar wonen
Eventueel terras in 2 gedeelten rekening houden waar de wind vandaan komt
Binnenkort de rookpolitie in de huiskamers????
Gaat veel te ver. Nog erger is een rookvrij openlucht parkeerterrein van een
ziekenhuis.
Hier in venray leven nog altijd veen clienten in het v.v.g.instituut die graag een
kopje koffie drinken op een terrasje omdat
dat alles is wat ze hebben, maar het is wel zo dat die allemaal roken.denk ook eens
aan hun,want daar wordt toch al
te weinig aangedacht.
Ik rook zelf niet, maar de mensen die nog roken mogen gerust buiten roken. Zolang
dit niet binnen gedaan word.
Laat rokers en niet-rokers er samen uitkomen. Betuttel mensen niet zo.
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De Campagne Rookvrije Generatie stimuleert maatregelen om kinderen in een rookvrije
wereld te laten opgroeien.

12 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije generatie
te stimuleren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere oplossing:

Roken op meer plekken
verbieden

Meer bewustzijn creëren
over de negatieve effecten
van roken

Sigaretten en andere
rookwaar duurder maken

Dit is onmogelijk

0%

Het meest gekozen antwoord (52%) op vraag 12 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije
generatie te stimuleren? is: "Meer bewustzijn creëren over de negatieve effecten van roken".

Andere oplossing:
















Accepteren dat mensen behoefte hebben aan een verslaving. Dan is roken redelijk onschuldig.
Afspraken t.a.v. zorgkosten e.d.
Behandelen van tabsverslaving ook bij verslavingszorg.
Beperk het aantal verkooppunten. Je kunt opmmeer plekken rookwaren kopen dan brood,
belachelijk.
Bij jongeren bijbrengen, dat het geen stoere gedrag is maar slappe gedrag waarbij men geen
houding kan geven.
Cursus stoppen met roken stimuleren te volgen
Ga geen mez
Geen tabak verkoop toestaan
Geen verkoop meer
Kansen creëren voor kinderen tbv sport, apel en muziek
Laat iedereen in zijn waarde! We zijn NL waar iedereen mag doen en zeggen wat ze willen.
Medicatie voor rokers zelf laten betalen bijv. pufjes
Meer aandacht voor gezonde en ongezonde leefstijlen op scholen
Meer voorlichting geven aan jongeren, o.a. op scholen, dat niet alleen drugs slecht voor je zijn,
maar ook alcohol en roken.
Mensen proberen van de verslaving af te helpen
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Met name insteken op de jeugd. Roken moet niet meer stoer gevonden worden. Beeld laten
ontstaan dat roken “voor losers” is
Minder aandacht
Nergens meer roken toestaan. (uitz. op prive terrein)
Niet meer verkopen. Dan moeten de rokers wel stoppen😄
Niet zo zeuren
Ouders moeten beginnen.
Ouders moeten meer verantwoording nemen
Overal roken verbieden, behalve iedereen bij zichzelf in huis.
Overal verbieden (en dat ook handhaven) behalve bij mensen thuis
Premie zorgverzekering afhankelijk maken van wel/niet roken
Realiseer dat alles wat men verbiedt of slecht maakt, het alleen maar spannender wordt voor
een jongere. Het demoniseren van roken heeft dan niet het gewenste effect.
Rookwaarcop minder plekken verkopen
Sigaretten alleen in speciale winkels verkopen
Stoppen met roken vergoeden, begeleiden en stimuleren
Tabaksindustrie aanpakken . Ook het voorkomen van nieuwe rook vervangers ontmoedigen.
Uit de supernmarkt!!!!!..en weg bij tankstations alleen verkoop in tabakszaak
Verbod op verkoop rookwaren
Vooral richten op middelbare scholen
Voorbeeld van ouders,
Ziektekosten verzekering aanpassen voor rokers

Toelichting







De jeugd die aan het roken gaan weten hoe schadelijk het is maar toch doen ze gewoon waar ze
opdat moment zin in hebben. Verbieden kan niet komen toch aan hun rookwaar
Het blijft van alle generaties. Een tevreden roker is geen onrust stoker! Ik rook zelf niet! Vroeger
wel gedaan. Ik gun mensen of ze willen eten drinken of roken o net wat. W e kunnen niet alles
blijven controleren. Als het lot je moet treffen, heb je gewoon pech. DUS LEEF!!
Het roken is al zoveel minder als jaren terug. Het is inmiddels genoeg geweest. Extra inzet heeft
geen zin meer. een % hou je toch die niet willen stoppen.
Hoewel meer bewustzijn natuurlijk zal helpen, denk ik niet dat een rook vrije wereld er zal
komen. En af en toe een sigaret, moet denk ik ook kunnen. Want als deze mensen niet roken
raken ze meer gestrest en wat levert dat dan op?
Roken is iets van door de eeuwen heen. Het verbieden van iets trekt het in de illegale sfeer. Er
komen dan (ongewenste) alternatieven als de achterkamer van een café, die partikulier is etc
Rokers en hondenbezitters aanspreken op hun gedrag is eigelijk een zelfmoord poging.
Ze zien het asociale van hun houding en gedrag niet in, en spreek ze er vooral niet op aan want
dan kun je klappen krijgen.

6

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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