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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Maasgouw 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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58% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 42% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee oneens" (37%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Ik ben al mijn hele leven "niet roker". Mijn ouders rookten niet en ik heb het van
jongs af aan heel vies gevonden maar ook mijn broers en zus roken niet. Later heb
ik wel altijd tegen wil en dank moeten accepteren dat iedereen om mij heen rookte
en ik mee moest roken. Eigenlijk is het een aangeleerde hele slechte gewoonte.
Je krijgt 2 groepen en dat is erg ongezellig.
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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’, 47% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (47%).

Toelichting
Zeer mee
eens




Als je gezellig op een terras zit en je krijgt ineens een rooklucht in je neus ,is dat erg
onaangenaam.
Het is echt vies als je op een terras zit en de wind waait de rook in je gezicht. Zelfs
achter iemand met een sigaret lopen vind ik smerig.
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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 (58%) 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:



Ouders duidelijk maken dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Verhoging ziektekostenpremie
voor rokers met minimaal 20% voor aantasten gezondheid van anderen.
Roken is niet gezond dat weet iedereen, wonen aan een drukke verkeersweg waar een stoplicht
is voor de deur is ook ongezond, gaan wij dat ook verbieden dat daar auto`s rijden. Dat iemand
rookt moet hij zelf weten hier hoeft niemand last van te hebben dus zorg voor de rookruimte`s
en pak deze niet van die mensen af, het is 30% minder omzet voor de ondernemers.

Toelichting



Als we echt willen dat roken helemaal stopt moeten we dit heel rigoureus verbeiden en dit goed
volhouden. Maar dit zal niet gemakkelijk zijn in een tolerante en naar vrijheid strevende
samenleving als de onze.
Erg duur maken zodat de jeugd de rookwaren niet meer kunnen kopen en bewust maken van de
negatieve gevolgen, bv ze met zieke mensen (door het roken) confronteren.
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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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Toponderzoek is lid van MOA.
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