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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Leudal 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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50% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 38% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (34%).
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Het is duidelijk bewezen dat roken verslavend en schadelijk is. Meeroken, waar dan
ook, eveneens
Rokers worden in Nederland behandeld als criminelen. Het is de overheid die al
jaren heel veel geld vedient aan het roken en dus het roken stimuleert. Overigens ik
rook zelf niet.
Laat ieder voor zich beslissen
Als de horeca zich zou houden aan de officiele regels prima, maar dat gebeurt helaas
lang niet altijd
Een verbod gaat te ver, maar een rookruimte mag dan echt alleen een eenvoudige
ruimte zijn waar een roker even snel kan roken. Een verbod op meenemen van glas
drinken die ruimte in, om te voorkomen dat niet rokers voor de gezelligheid
meegaan naar de ruimte en mogelijk zelf gaan roken.
Moeilijke vraagstelling. Ben ik nu tegen of voor een ruimte?
Ik ben tegen.
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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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53% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 32% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (31%).

Toelichting
Zeer mee eens




Als niet roker wordt je naar binnen gejaagd bij mooi weer
Zie vraaf 1

Mee eens



Er zit altijd iemand in de rook ...
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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 (61%) 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 verantwoording ligt bij de ouders, overheid en dergelijke moet zich er niet mee bemoeien
Einde maken aan de verkoop van tabak
Minder regels ook wiet moet gelegaliseerd worden
Roken geheel verbieden
Taak voor ouders en school om het goede voorbeeld te geven dat roken niet stoer is
Verandering van harten
Verbod op verkoop
Verkoop stoppen
Verkoop uit 't zicht
Zorg niet meer betalen als vaststaat dat ziektes veroorzaakt worden door roken

Toelichting





Eer zullen altijd rokers blijven,verbod of geen verbod.
Het gaat al aardig de goede kant op. Roken wordt steeds meer een raar iets om te doen.
Grootste risico nu is dat de electronische sigaret doorbreekt en zo roken algemeen
geaccepteerd blijft.
Roken in de natuur zowieso verbieden (als dit al mogelijk is), rookwaar zou het tienvoudige
moeten kosten ....
Zelf rook ik en drink vrijwel geen alcohol,maar deze betuttelende wetgeving gaat mij echt te
ver,zaken als abortus ,het vermoorden van plus minus 30000 mensenlevens per jaar maakt mij
meer bedroeft!!!!Vergrijzing hebben wij grotendeels zelf veroorzaakt!!!!Deze overheid is het
spoor echt bijster!!!
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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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