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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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44% 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 oneens" (27%).
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Zeer mee
eens










Mee eens



Bemoei je met je eigen zaken. Horeca baas bepaald of in zijn zaak gerookt mag
worden! Ben je het er niet mee eens blijf dan weg! En ik ben zelf een niet-roker!
Dat er zelfs al niet meer overal op een perron van de NS gerookt mag worden gaat
al veel te ver.
Eerst de cafes uitrusten met rookvrije ruimtes en de mensen op zeer hoge kosten
jagen daarna zeggen er mag niet meer binnen gerookt worden
Het is MIJN keuze om een rookruimte te betreden als roker en zal dan ook niet
roken in een Nietrokersgebied (welke veel malen groter is). Het is ook de EIGEN
keuze van een Nietroker om deze rookruimte te betreden
Ik ben een niet-roker
Ik rook niet, maar de "terreur" van de niet-roker gaat echt te ver.
Ik rook zelf niet (meer), maar als mensen willen roken is dat hun eigen keuze. Als de
rookruimtes verboden worden gaat de horeca ter ziele !
Maar dan moeten ze ook voor de zaak verbieden want dat geeft meer overlast dan
binnen roken
De cafes en andere openbare gelegenheden hebben net alles aangepast en nu
moeten ze weer alles gaan veranderen. Dat is tov hen niet fair.
Ik ben een zeer Anti-rook persoon, maar als ik er geen last van heb, dan vind ik dat
het goed is opgelost.
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Neutraal



Jeugd voorlichting tegen roken zeer belangrijk, moeilijker maken sigaretten kopen
maar de wietteelt vrijgeven wat nog een veel en veel groter gevaar is voor de jeugd
kan wel



Daar waar een GOEDE rookruimte is ingericht moet het gewoon kunnen. Het zijn
immers flinke investeringen voor ondernemers geweest.
Een cafe is van oudsher een koffie, tabak, lees en ontmoetingsplek voor sociaal
contact. Daar moet je kunnen roken, want je mag ook alcohol consumeren. Dat
rookverbod staat in geen verhouding tot het gebruik van hasj en wiet in een
coffeeshop. Meten met twee maten.
Ik heb nogal moeite met de het "socialendruk" argument dat als reden wordt
gebruikt om deze ruimtes te sluiten.
Tegen aparte rookruimte, AFGESLOTEN van de rest van de lokaliteit en met
afzuiging naar buiten, geen bezwaar. De omgeving mag er geen last van hebben.
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De kosten voor gezondheidszorg zijn mede zo hoog door geen aandacht te geven
aan ongezonde levenswijzen en leefstijl. Ontmoedigen van leefstijlen die de
gezondheid schaden moet prioriteit hebben.
Door al deze verboden sla je door als overheid al vind ik ook dat niet-rokers moeten
worden beschermd
Laat de mensen in hun huis smoken en ik hoef die smerige rook niet in te ademen
als ik op een terras zit heb er soms iets van gezecht ik kreeg net nog geen pak
rammel van dat aso spul
Door de aparte rookruimtes niet meer toe te staan ga je krijgen dat men weer naar
buiten gaat. Hierdoor wordt de overlast voor de omwonenden nog groter en ga je
dan weer krijgen dat de niet rokers gaan klagen omdat zij door toedoen van het
weghalen van de rookruimtes verplicht in de rook op het terras moeten zitten.
Willen jullie echt van het roken af maak dan de prijzen op het rookwaar
onbetaalbaar.
Er moet overal een rookverbod gelden.
Zeer zeker bij sportaccomodaties.
Bij Glanerbrook staan altijd rokers buiten bij de voordeur. Je moet door een
rokersgeur heen, voordat je binnen bent.
Bij een sportaccomodatie moet een algemeen rookverbod zijn.
In de USA is roken overal in de horeca verboden en dat heeft totaal geen
consequenties voor het aantal bezoekers.
Liefst ook invoering van rookvrije zones en terrassen. Op dit moment is het vrijwel
niet te doen om lekker rookvrij op een terras te zitten
Ook al rook ik zelf niet vind ik het een absurde situatie waar men de burgers toch
ook weer een stuk eigen verantwoordelijkheid, vrijheid en het schaad ook nog de
horeca. Seder ik hier in het zuiden woon heb ik COPD gekregen en ik rook dus niet,
moet ik nu de DSM verdere productie gaan verbieden of auto's gaan verbieden voor
een schonere lucht ? Je kunt er ook een puntje aan zuigen maar het rookverbod
vind ik absurd.
Roken nooit promoten.
Slechte vraag, moet men 3x lezen; rookruimten gewoon verbieden.

3

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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51% is het (zeer) eens met stelling 8 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 37% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (31%).

Toelichting
Zeer mee
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Mee eens 



Als ik daar zit heben anderen daar toch lasteeds van.
Als je iets wil verbieden doe het dan goed dus ook op de straat
Als niet roker hoef ik niet in de rook van een roker te gaan zitten. Ook ik heb recht op
een rookvrije omgeving.
Bij een hapje eten op een terras op de markt zat aan het tafeltje naast ons een
mevrouw te paffen, dat heb ik als zeer onaangenaam ervaren. Dat was eens maar
niet weer....
Een niet roker mag helemaal geen overlast ervaren die meeroken.
Het is een vervelende ervaring om sigarettenrook in te ademen terwijl je lekker aan
te genieten bent op een terras. Het stinkt en het is goor.
Het is te gek voor woorden om er ook maar aan te denken om het roken te
verbieden in de open lucht en daar horen terrasjes ook bij.
Ik ga nooit op een terras zitten vanwege de overdreven aanwezige rooklucht, waar ik
steevast migraine van krijg.
Zoals eerder aangegeven is het vrijwel onmogelijk om met goed weer met je
kinderen op het terras te zitten zonder last te hebben van sigaretten / sigaren rook
Er naast zitten eten . drinken is hinderlijk, Heb zelf 30 jaar gerookt, maar kan het niet
meer verdragen.
Schaam me eigenlijk dat ik dit zelf anderen heb aangedaan.
Maar richt wel voor de rokers een terrasgedeelte in waar wel gerookt mag worden.
Zeker mensen die de bekende namaak sigaretten roken op terrassen. Want hier
komt een kwalm uit en zeker als ze met meerdere aan een tafel zitten!
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Mee
oneens



Rookvrije en rook- zones zijn ook een oplossing.

Zeer mee
oneens



Ben geen roker maar als jullie de horeca de nek om willen draaien vooral doorgaan.
Druk maken over rook vrij maak je drukker over obesitas in kids
Dat men eerst eens een campagne voert tegen hout of alles branders gestookte
kachels
Er kan geen discussie oplaaien omdat ze er niet eerder is geweest.
Ik kom uit het tijdperk dat iedereen rookte. Inclsief de dokter, de leraar, in het
vliegtuig en in het ziekenhuis. Waarom helpen we wel een heroineverslaafde met
methadon ofceen plaats in een afkickcentrum en zeggen we tegen een verslaafde
roker: zoek hey maar uit, ik wil geen ladt van je hebben!
Ik rook zelf niet,eerst worden de cafe s van binnen kapot gemaakt nu van buiten.
Voor thuis drinkers is dadelijk nog minder sociale controle
Mensen zelf laten beslissen
Nogmaals blijf dan weg!
Rokers moeten in de winter ook naar buiten en over het algemeen doen de meeste
dit
Het is belachelijk als het dan mooi weer is dat de roker die in de winter wel op het
terras mag bij goed weer ineens niet. Voelt als discriminatie voor de roker.
Verantwoordelijkheid ligt immers bij de roker zelf en niet iemand anders.










Weet
niet



Ik vind het niet fijn om in de rook te zitten maar wil ook geen verbodscultuur
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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)
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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
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Het meest gekozen antwoord (54%) 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:













100
21+
Actieve stimulatie niet roken middels flinke korting zorgverzekering.
Algeheel verbod op de verkoop
Alleen verkopen in speciale winkels en niet meer overal verkrijgbaar in supermarkt, tankstations
etc.
Als niet roker zeg ik: laat ze rustig roken, anders krijgt de overheid te weinig geld binnen en
verhogen ze ook de belasting voor niet rokers.
Aparte verkoop plaatsen
Dat dwingen over heid moet eens afgelopen zijn. Maak je ees druk over andere zaken al die
migranten e daarby problemen en antie vrouw vind ik veel belangrijker
De ouders de kinderen meer opvoeden dan alleen maar voeden en het opvoeden aan "anderen"
overlaten
De overheid zou moeten stoppen met geld verdienen aan de verkoop. Verkoop verbieden dan
rookt ook niemand.
Fabrikanten dwingen om de verslavende stof uit de rookwaren te verwijderen.
Fabrikanten laten betalen voor schade en afkicken
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Geen sigaretten/ tabak meer verkopen in supermaikten
Heeft alles met opvoeding te maken
Hogere premies ziektekostenverzekering
Is het de sigaret, denk dan eens aan het verkeer!!
Laat dit aan iedereen zelf over zodat een ieder zelf kan beslissen waar hij of zij zich mee
confronteert.
Meer aan zorgverzekerings premie betalen.
Mensen die roken bepaalde medische behandelingen niet meer vergoeden.
Minder verkooppunten, bv niet meer bij de supermarkt, alleen bij de tabaksspeciaalzaak
Roken op openbare plaatsen en gebouwen verbieden
Rokers meer ziekenfondspremie laten betalen
Rokers nat spuiten met een waterpistool
Rookwaren verbieden
Scheelt de Staat te veel accijns
Shag, sigaretten en roken verbieden
Sigaretten verbieden, die voegen namelijk helemaal niks toe aan mens en/of samenleving.
Sterker, die breken ze af!
Stimuleren en investeren in hulp bij stoppen met roken
Stop met betuttelen.
Strafbaar stellen andere hun gezondheid aan te tasten .
Strenger controleren om tabaksverkoop aan jongeren
Tabacsindustrie aanpakken op verslavende middelen in tabac
Te hopen dat er nog meer aan longkanker sterven
Verplicht een ouder/opvoedcursus volgen.
Voorlichting
Voorlichting op scholen geven
Waar haalt de overheid dan het geld vandaan? Juist, van ons, de niet rokers. Dus laat ze rustig
paffen.
We slain Helena all door met Deze discus sie, ondanks alle actives sie Ik steeds Meer jüngeren
rocken het werkt averechts
Wettelijk verbieden
Zorgen dat jongeren beneden 15 jaar geen sigaretten aangeboden krijgen door jongeren vanaf
18 jaar.

Toelichting









Alles wat verboden wordt is te leuk om te doen Dit is altijd al zo geweest.
Als niet roker zeg ik: laat ze rustig roken, anders komt de overheid met een lastenverhoging
voor iedere burger. Ze willen toch het geld welk de accijns op opbrengt binnenhalen.
Als waarschuwen niet helpt, het spul zo duur mogelijk maken en het roken op zoveel mogelijk
plekken verbieden.
Bij 21+ pas verkoop tabak
Drugs vrije generatie gaat ook niet dit geld hetzelfde met roken
Eigenlijk is dit onmogelijk. Als je heel goed om je heen kijkt is de grootste groep rokers net de
groep die het minst te besteden heeft. Het bewust creëren van de negatieve effecten van roken
werkt niet. Maak dan het rookwaar onbetaalbaar misschien werkt dat na verloop van tijd wel.
Het is nog altijd de keus en verantwoordelijkheid van de roker zelf om dit te doen. Roken bij bijv
scholen ben ik het helemaal mee eens, maar je kunt het niemand verbieden.
Iedereen is ervan op de hoogte dat roken niet gezond is! Als je eraan begint ken je de risico's
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Je kunt als overheid niet beslissen over alles wat je te doen en te laten hebt,enkele
uitzonderingen natuurlijk daargelaten.
Mensen die roken stellen zich nog al eens op als verslaafd en dus als slachtoffer en wijzen
daarmee naar de ander als dader (de tabaksindustrie) en willen dan gered worden door een
overheid? Maak mensen verantwoordelijk voor hun eigen keuzen. Een manier om dat te doen is
ze meer premie te laten betalen voor de basisverzekering. Een vorm van vooruit betalen voor de
kosten die uiteindelijk gemaakt moeten worden in de gezondheidszorg. Lijkt cynisch maar legt
de verantwoordelijkheid daar waar die thuishoort.
Ook op plekken waar veel kinderen komen, zoals de dierentuin in Born, moeten rookvrij
worden. Dus vanaf met moment dat je de entree passeert.
Stoppen met aandacht geven, negatieve aandacht is ook aandacht. Volgende stap is alcohol
vrije generatie!!!?
Verbieden op meerplekken als in overal...
Voor de roker zijn de negatieve gevolgen de ‘ver van mijn bed show’.
Ze willen dat de jeugd niet gaat roken. Maar dat ze wel joints roken, daar hoor je nooit iets over.
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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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