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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.

7 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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47% is het (zeer) eens met stelling 7 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 40% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (26%).
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Het bedienend personeel moet doorgaans ook in deze ruimtes bedienen
Rook zelf niet meer maar weet wel wat het is, gun deze mensen hun rookvrije
ruimten.
Zeker als je partner astma patiënt is. Daarom zitten we nooit meer op een terrasje.
De horeca heeft veel geïnvesteerd in aparte ruimtes. Alles vergeefs dus.
Kapitaalvernietiging.
Indien er geen aparte rookruimte is wordt de straat gebruikt als rookruimte en dan
krijg je voor de ingang van aangesloten liggende cafes meer overlast.
Maar dan zeker ook die bevoorradende stinkdiesels de stad uit! Daar hebben we
meet last van dan van dat roken!
Ook als niet-roker ben ik van ,mening dat eea erg overtrokken wordt;
minderheidslobby's worden te vaak gehoord en krijgen een podium
Rookruimte is een prima idee, dan kunnen de terrassen en de portieken ook
erookvrij gemaakt worden. Als je het Roercenter in wil, moet je altijd door een
menigte stinkende rokers, bah!
Roken mag best actief teruggedrongen worden.
Echter daar op plaatsen waar anderen er last van hebben in openbare ruimtes en
op bijv. terassen zou het een grotere prioriteit moeten hebben.
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De vraag is zeer moeilijk gesteld. Het is een instinken die je vaker moet lezen om je
eigen mening als,antwoord te geven.
Mensen moeten beschermd worden tegen ziekmakend vergif. Rookwaar zou
verboden moeten worden
Mensen willen toch roken. Aparte rookruimten laten bestaan voor binnenzitters.
Liever niet buiten laten roken, daar verpesten ze het klimaat voor de nietrokers.
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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.

8 ‘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 8 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 36% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (26%).
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Als je op een terras zit en iemand naast je zit te roken dan is dat heel erg onprettig.
Vooral die vieze geur is niet om te verdragen.
Ban het roken uit onze samenleving.
Her en der in het centrum overdekte rookpalen plaatsen evt met afzuiging en
openbare rookruimten creëren.
Ik rook niet (zoals uit mijn antwoord al wel gebleken zal zijn) en ik wil ook wel eens
op een terras zitten, zonder rook.
Ook op terassen kan het zeer storend voor anderen zijn en het is zeker schadelijk
voor de gezondheid.
Roken is hetzelfde als iedere andere verslaving (alcohol, drugs)
Het is niet logisch om dit te gedogen en normaal te vinden. Zeker niet in het
openbaar
Rookvrij centrum! Wifi in het hele centrum. In de kiosk ruimte voor allerlei artiesten
die reclame voor zichzelf maken. Een bruisende kiosk. Ook ECI reclame in de kiosk
met kunst en muziek.
Wij gaan altijd binnen zitten omdat op het terras gerookt wordt en dan zit je daar
natuurlijk net op een plaats waar iemand zit te stomen.

Mee eens



Na een geleidelijke gewenningsperiode

Neutraal



Het moet niet de rookplek worden, maar roken en uitgaan zijn combinaties. Alcohol
en roken zijn beide even ongezond.
Of maak aparte cafe, alcoholcafes en koffieshops voorde roker, alle rokers.
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Laten we niet alles in regels stoppen. Het moet normaal kunnen zijn om iemand aan
te spreken als je last hebt van een rokende terrasbezoeker. Roken mag maar houd
er rekening mee dat iemand anders er geen last van heeft. Vraag vind U het
vervelend als ik een sigaret opsteek.
Mooi om de kinderen in rookvrije generatie te lsten opgroeien maar lachwekkend
als je diezrlfde kinderen willens en wetens vergiftigt met fijnstof!
Apart gedeelte voor rokers moet mogelijk zijn
Ik rook zelf niet maar ik vind deze betutteling onjuist.straks mogen geen
suikerhoudende of alcoholhoudende zaken meer aangeboden worden als we de
gezondheidsfanaten hun zin geven. Vroeger zeiden we. Een matig mens is zijn
vrijheid waard
Ook hier een scheiding tussen rokers en niet rokers.
Als men een rookvrije wereld wil moet men de verkoop compleet verbieden; gelet
op het gegeven dat er behoorlijke accijnsinkomsten aan verbonden zijn, zie ik dat
nog niet gebeuren. "Drooglegging" is geen oplossing
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De Campagne Rookvrije Generatie stimuleert maatregelen om kinderen in een rookvrije
wereld te laten opgroeien.

9 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije generatie te
stimuleren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=185)
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Het meest gekozen antwoord (61%) op vraag 9 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije
generatie te stimuleren? is: "Meer bewustzijn creëren over de negatieve effecten van roken".

Andere oplossing:




















Afstappen van tweeslachtig beleid. Gewoon Rosen verbondenheid
Als men dit wil in Nederland geen tabak meer verkopen
Boetes om opgerookte sigaretten op straat te gooien en dit ook handhaven
Goede rookvrije opvoeding. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Het begint bij de ouders,laat ze het goede voorbeeld geven,
Het moeilijker maken om sigaretten te kopen.
Hogere premie zorgverzekering bij roken
Jongeren inzetten om aan te geven dat roken niet hip is
Les in basisschool over de effecten van roken
Maak roken onaantrekkelijk door mensen te laten merken dat ze geïsoleerd raken als ze roken èn
dat er genoeg mensen zijn die last hebben van hun rook.
Minder betuttelen
NIET meer verkopen in supermarkten. Enkel tankstations -> Hier komen (bijna) alleen maar 18+
ers of onder begeleiding van 18+ ers
Ouders goed voorbeeld laten geven.
Ouders moeten niet roken. Rookwaar zo duur maken, dat het bijna niet te betalen is. De kosten
van de dokter niet vergoeden als de ziekte is ontstaan door roken.
Plekken waar rookwaren te koop zijn minder maken.
Productie en verkoop in Nederland verbieden.
Roken uitsluitend binnen de woning
Roken verbieden
Rokers apparte ruimtes geven
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Rokers niet faciliteren
Rol en voorbeeld ouders !
Rookwaar verbieden
Scholen verbieden
Stoppen met roken
Tabaksverkoop verbieden
Uit de handel nemen
Veel hogere ziektekosten premie laten betalen
Verantwoordelijkheid bij diegene waar die hoort
Verbied dan ook de coffeeshops.
Verbieden onder te bepalen leeftijd
Verbieden werkt zeker niet, maar bewust worden wel. En diegene die roken of willen gaan roken,
lekker laten roken. Betutteling helpt al helemaal niet.
Verkoop van dit spul aan banden leggen.
Voorlichting op scholen
Zelf het goede voorbeeld geven
Ziektekostenverzekering duurder maken voor rokers

Toelichting















Bewustzijn creëren begint bij de ouders.
Bovenstaande mogelijkheden hebben alleen effect als er ook op gehandhaafd worden
Tevens moeten de verslaafden geholpen worden bij het afkicken van hun rookverslaving.
Élke generatie kent zijn zoektocht naar genot en ontsnapping aan t keurslijf van de oudere
generatie(s); drugs, alcohol, roken, snuiven, spuiten horen hierbij. Zonder dit te verheerlijken wil
ik opmerken dat dit wel de realiteit is. Verbieden? Alles wat niet mag is nog aantrekkelijker
Geen verplichtingen opleggen.
Gezondheid heeft altijd prioriteit
Hypocriete politiek: betutteling, verbieden en duurder maken is puur voor eigen schatkist. Alles
mbt roken radicaal verbieden (productie en verkoop), en dus minder accijns incasseren.
Roker gaat toch niet stoppen door deze betutteling en gaat zijn rookwaar buiten nederland
halen.
Het enige dat met deze wet bereikt wordt is kapot maken van horeca. Laat mensen toch zelf
beslissen: dit is geen politieke/juridisch aangelegenheid.
Laat me niet lachen. Ik rook niet en ben er tegen, maar de luchtvervuiling wordt niet aangepakt
en is minstens net zo ongezond en dodelijk. En als deze stad een broertje dood houdt aan
handhaven dan is het de zoveelste schijnoplossing. Ik denk dat er teveel aan stokpasrdjes wordt
vastgehouden!
Minder zichtbare verkooppunten / zware straffen op het doorsluizen van rookwaar naar
minderjarigen.
Roken verbieden is enige oplossing.als je er van af wil.
Sigaretten duurder maken is vooral een groot weermiddel tegen jeugdgebruik. De beste manier
om een rookvrije generatie te stimuleren is om roken zo moeilijk mogelijk te maken zodat het
niet meer interessant is om A) er aan te beginnen en/of B) er mee door gaan.
Sportverenigingen en scholen dragen ook al hun steentje bij maar zolang ouders en middelbare
scholieren roken blijft het imitatierisico bestaan.
Voorlichting geven binnen het onderwijs door specialisten en patiënten met longaandoeningen,
zoals longkanker
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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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