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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Simpelveld 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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60% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 33% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (40%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Het gezellige in de horeca is en gaat nog verder naar de ......., er moet eens wat meer
aandacht worden geschonken aan het milieu, vroeger rookte men in ieder huis en
die generaties zitten nu als 90 en 100 jarigen in verzorging tehuizen of zelfs nog
thuis. Het is een betutteling maatschappij. Zelf heb ik asbest op mijn longen daar
heeft tot nu toer nog geen haan heen gekraaid.

Mee eens



Het gaat mij te ver om ook de rookruimtes te verbieden. Het lijkt inmiddels wel een
hetze.

Neutraal



Er zijn nu eenmaal notoire rokers die ook wel eens een avondje uit willen maar zich
niet de rookwaar willen ontzeggen. Gezellig voor niet rokers is dan wel anders
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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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40% is het (zeer) oneens met stelling 2 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 33% is het er
(zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee oneens" (33%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Roken in de buitenlucht is gewoon heel onaangenaam . zeker als niet roker.

Mee eens
Neutraal




Roker moet letten waar de rook naar toe waait geld ook voor e-rokers
Mensen die roken vinden een terrasje pikken ook gezellig. helaas wordt niet verder
gedacht dan hun eigen pakje sigaretten. ofschoon voor mij persoonlijk alle rookwaar
afgeschaft mag worden ben ik mij er terdege van bewust dat anderen juist erg aan
deze giftstengel hangen met helaas als gevolg dat niet rokers dan maar voor lief
moeten nemen om buiten al eens in de stank te zitten. Tip; ga zo ver mogelijk van
rokers vandaan zitten of maak hun er op attent dat zij in ieder geval niet te veel
roken!
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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 (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:




Allerbeste is ; sigarettenfabrieken sluiten, maar ja; dan weer AL DIE WERKELOZEN!
Belasting op sigaretten verhogen en deze voor de gezondheidszorg gebruiken.
Roken overal verbieden

Toelichting


Ik was ook rook verslaafd en stopte samen met mijn man voor 35 jaar en ben nog steeds blij
dat ik er van af ben, ik had mijzelf overwonnen ik dacht dat ik dit niet kon .
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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.
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5961 PX Horst
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Toponderzoek is lid van MOA.
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