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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.
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53% is het (zeer) eens met stelling 6 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 37% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (32%).

Toelichting
Zeer mee
eens








Dat gepiepel moet eens een x afgelopen zijn..Ik vind het van de zotte om daar
überhaupt over na te denken. Laat de mensen eens een x met rust. Dit is toch geen
vrijheid. Niet iedereen wil of moet per se gezond oud worden. Jeetje..overal die
regels voor, het "volk" is misschien niet al te slim in het algemeen, maar kom op
hey, laat de mensen zelf maar bepalen..
Overal waar ik loop, ook rond de scholen waar mijn kinderen op zitten, staan
mensen/jongeren te blowen. Daar heb ik meer last van..besteed daar maar meer
tijd aan..
De overheid keurt roken in openbare ruimtes af, er is wet en regelgeving voor.
Echter men is wel blij met de inkomsten uit de tabaksindustrie accijnzen en BTW.
Dat vind ik niet rijmen. Je keurt iets af dan moet je ook zorgen dat de producten niet
meer beschikbaar zijn in de winkels. En zorgen voor een programma om rokers te
helpen met stoppen.
Eerst was het motto: "samen komen we er wel uit", en toen kwamen naar (vrijwel)
ieders tevredenheid die rookruimtes er en nu is het opeens een probleem. Hè, dit
neigt toch op z'n zachts gezegd naar hypocrisie en dubbelzinnigheid?
Ik als zwaar anti roker vind dit te ver gaan. Men gaat nu buiten staan met alle zaken
van dien: geluidsoverlast, wegschietende peuken etc..
Als men een fatsoenlijke ruimte heeft moet dit mogelijk blijven.
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Ik ben geen roker. De snelheid waarmee nu de rookruimte wordt verboden is
absurt. De van boven opgelegde verplichting voor het maken van deze aparte
ruimten wordt te snel teniet gedaan. Er zijn nog veel andere problemen waar de
gezondheid of gevaren voor het leven zijn waar meer slachtoffers mee gemoeid
zijn!
Nog meer horeca failliet laten gaan,belachelijk,nee dat is democratie
Overheid bemoeit zich teveel met allerlei zaken wat eigenlijke prive/persoonlijke
beslissingen zijn, volwassen mensen moet je niet betuttelen.
Rokers zijn geen paria's
De aparte rookruimtes filteren de lucht. Dit gebeurt in de buiten lucht niet. Ik pleit
voor rookvrije terrassen.
De horeca is de enige groep die hard wordt aangepakt, maar wil je écht een
rookvrije generatie dan moet dit verbod op elke plek gelden. Ook buiten op straat.
Wat heeft het voor een zin om rookruimtes te verbieden om kinderen te
beschermen, terwijl deze de rokers voor de deuren van ingangen zien staan. Je
maakt je zelf dan echt belachelijk. Bijkomend probleem is de handhaving. De
politiek heeft zoveel bezuinigd en gedacht dat ze mensen meer vrijheid gaven. Maar
bij meer vrijheid hoort verantwoordelijkheid en de meeste mensen kunnen die niet
nemen. Ze hebben het niet geleerd of heg zit niet in hun.
Dure investeringen door horeca ondernemers..... op terras heb je als nietroker meer
last van rokers dan binnen in de rookvrije zone
Er zijn nog altijd een paar miljoen rokers in Nederland. Met die rokers moet ook
rekening gehouden worden. Dat de rokers op een gegeven moment in de toekomst
uitgestorven zullen zijn is mooi meegenomen maar zover zijn we nog niet.
Mensen die roken zouden MEER aan ziekenfondskosten moeten betalen.
Immers zij zijn een hogere kosten post.
Rokers doen het zich zelf aan maar hoeven niet als paria's behandeld te worden.
Aan de ene kant vind ik dat we een goed voorbeeld moeten geven aan de kinderen.
Hoe minder mogelijkheden tot roken hoe beter.
Aan de andere kant is het aan een persoon zelf de keuze wat diegene doet met
roken.
In een rookvrije ruimte had ik geen last van de rokers wel als ik op een terrasje zit
en ik zit. Iets te eten en naast me zit een roker dansmat het me niet meer en de
horeca heeft er veel geld ingestoken.
Ze staan vaak voor de ingang of naast de ingang te paffen zodat het stinkt als ik
weet niet. Ik kan niet tegen rook en geuren daar wordt ik echt ziek van (kan vaak
dagen niks doen, lig in bed ervan zelfs). Meer bewustmaking dat er mensen zijn die
dood ziek vervan worden.
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Als iemand willens en wetens zijn gezondheid op het spel wil zetten cq. verslaafd is
niet in staat is af te kicken, dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid.
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Alle inspanningen om roken te ontmoedigen of tegen te gaan zijn prima!
Als het aan mij ligt sluit de hele tabaksindustrie; het is hartstikke ongezond, slecht
voor het milieu, slecht voor de medemens en slecht voor de portemonnee
Dan krijg je als ondernemer denk ik de genade klap er zullen veel horeca zaken dicht
gaan en dus ook minder omzet hebben en buiten roken levert meer onrust ruzie op
en enz enz
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Mensen die af en toe genieten van een sigaretje gaan liever even naar buiten dan in
zo’n rookhol
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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’
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45% is het (zeer) eens met stelling 7 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 43% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (25%).
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Als het mooi weer is moet de niet-roker binnen gaan zitten. In de horeca staan de
deuren open en de rooklucht gaat naar binnen. Dit werkt frustrerend.
Gewoon de rookruimten handhaven en voor de dat overal verbieden, maar ook het
drugsgebruik en de coffeshops waar gerookt wordt. Mensen die thuis roken moeten
maar een eigen filtersysteem aanschaffen, zodat de buren geen kast gebben van
het roken.
Ik geb een ernstige allergie en ben binnen 15-30 minuten doodziek. Dus als je
eenzaamheid wilt doorbreken voor mensen als ik, helpt het niet als overal buiten
gerookt mag worden.
Als roken ook op terrassen verboden wordt kan ook IK eindelijk daar ook vaker gaan
zitten. Ook roken op terrassen moeten ze niet alleen verbieden maar ook
handhaven
Ik heb zelf nooit gerookt.Als een roker in de buurt zit heb ik er ook last van.
In een rookwalm zitten, ook op een terras is zeer irritant. Denk ook aan kinderen!
Zie verder mijn opmerking bij 6.
Maar men moet ook verbieden dat mensen vuurhaarden/-vuurkorven in de tuin
mogen aansteken. N.m.m. hebben omwonenden hier meer last van dan roken op
een terras. Nu moet men vaak alle ramen en deuren dicht doen voor de rook en
stank overlast.
Terras is een openbare ruimte en het toestaan van rokers op een terras verbant de
niet-roker.
Voor mij zou er eerder een rookvrij terras moeten komen en dan mogen cafe's etc
wel nog aparte rookruimtes hanteren. Nu kun je als niet-rokers nergens "veilig"
zitten, zelfs in eigen achtertuin kun je last hebben van rokende buren dus gebieden
die gegarandeerd rookvrij zij zou mij zeker naar een terras bewegen.
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Zie hier boven. Niet rokers willen bovendien geen vieze rooklucht inademen.

Mee eens



Als niet-roker ondervind ik hinder van een roker naast mij op het terras. Wellicht is
het mogelijk een deel van het terras te reserveren voor rokers, zodat de hinder
beperkt blijft.

Neutraal



Ik ben geen roker. Nu wil ik met mooi weer ook buiten op het terras zijn maar wordt
dan "weggekwalmd" door de rokers welke buiten wel mogen roken. Een absurde
gedachte.
Maar iets als niet rokers rechts, rokers linkse misschien.
Rokers zijn ook mensen en ik word doodziek van de bemoeizucht.
Rookverbod op terrassen waar ook een maaltijd genuttigd wordt lijkt mij meer van
toepassing.
Zie antwoord bij vorige vraag. Ik zou eerder kiezen voor een rokers gedeelte en een
niet rokers gedeelte op het terras.
Zolang er gerookt mag worden, moeten rokers ook een plekje hebben. Binnen
mogen ze ook al niet meer roken. Waar dan wel nog? De enige manier is om
rookwaren volledig uit de winkels te halen. Maar dan loopt de overheid inkomsten
mis en dat willen ze niet.
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Voor de kinderen geldt inderdaad een rookvrije wereld...maar dit duurt nog enkele
jaren voordat dat doordringen is bij iedereen
Het uitgangspunt is rookvrije omgevingen en alles binnen proporties...
Als ik op het voetpad langs een drukke weg loop adem ik ook allerlei stoffen in en
deze zijn veel giftiger/ongezonder en een uitbater kan ook zelf kiezen voor wel of
niet rookvrij zodat de bezoeker zodoende ook kan kiezen.
Misschien moeten er zones komen waarin je kunt roken
Terrassen verdelen in een rokersgedeelte en een niet rokers gedeelte, desnoods
gescheiden door een afscheiding.
Toch kan hierin een onderscheid gemaakt worden door ook hier rookvrije zones te
maken. Dat is dus, dat daar geen rook mag komen en het personeel alleen daar mag
bedienen.
Er zijn ergere luchtvervuilers dan rokers op een terras.
Heb op 'n taras meer last van mobieltjes dan van rokers
Mits het terras voldoende open is en niet aan weerszijden "dicht" is. Er moet dus
een wind van links naar rechts en omgekeerd kunnen waaien.
We draven door in dit land/drugs zijn vrij te koop maar buiten roken kan niet
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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?
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Het meest gekozen antwoord (54%) op vraag 8 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije
generatie te stimuleren? is: "Meer bewustzijn creëren over de negatieve effecten van roken".

Andere oplossing:


















Allemaal onzin. Ik rook niet (meer) maar laat mensen zelf doen wat ze willen!!
Bekeuren rokers onder de 18, en doorverkoop aan minderjarigen
De tabaks undustrie aanpakken. Roken is zo verslavend en dat weten ze!!! En toch lobbyen ze bij
scholen om jongeren al verslaafd te maken. Het zit hem niet in de nicotine, maar in de
verslavende werking die stoffen in de hersenen hebben en daar is heel moeilijk vanaf te komen.
De tabaksfabrieken sluiten.
Duidelijk maken dat als je rookt je niet dezelfde medische hulp krijgt bij bepaalde ziektes dan een
nietroker.
Geen rookwaren meer verkopen
Geen sigaretten meer verkopen
Geraffineerde campagnes voeren die roken associëren met loosers.
Gerwoon toestaan
Het is verboden te verbieden, als u begrijpt wat ik bedoel.
Het niet roken moet worden beloond.
Je kunt je ook teveel ergens mee bemoeien. Wat verboden is daagt uit om het toch te doen
Kinderen en ouders toch mee in gesprek blijven en uitleggen wat de gevolgen zijn en hang ook
direct een prijskaartje eraan vast.
Laat ieder voor zichzelf kiezen
Laat iedereen met rust jullie hoeven niet te bepalen wat ongezond is want dan moeten jullie ook
naar andere producten kijken alles is slecht voor de gezondheid bv friet en de producten die in
de supermarkt verkocht worden wat allemaal gelogen is op de verpakking
Meer ondersteuning bieden aan rokers die willen stoppen met roken
Mensen bewust maken van de negatieve effecten, bijvoorbeeld bij voetbalvelden. Nu durft
niemand deze iedeeen te uiten.
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Neem jonge rokers mee naar een longoperatie van een zwaar roker. Ik weet het: rigoreus, maar
misschien dat het helpt.....
Niet een aanpak maar op alle fronten aanpakken.
Niet roken hip maken. Investeren in populaire media uitingen en bekende mensen tegen roken
Niet verkopen in winkels waar ook kinderen iets kopen zoals supermarkten, drogisterijen, fritures
etc.
Onderzoek doen hoe bij de jeugd niet-roken als cool kan worden gezien
Ouders goed voorbeeld geven
Ouders stimuleren om te stoppen met roken
Overal verbieden ook bij coffeshops en in auto’s, ziekenhuizen enz. Maak aparte rookruimtes
waar de lucht gefilterd wordt. Laat elke roker een bijdrage betalen, net als bij toiletgebruik en zet
een hoge boete op het roken in openbare gelegenheden.
Overtuigen in plaats van verbieden.
Produceren van tabak verbieden
Productie en verkoop verbieden
Roken verbieden, geen verkoop meer van sigaretten en andere rookwaren
Rokers voor eigen gezondheidsschade laten opdraaien
Sigaretten e.d. heel erg duur maken en geen € 0,50 Zero tolerance.
Sigaretten in prijs verdubbelde, echter moet dit Europees aangepakt worden.
Sigaretten op minder plekken verkopen
Sigaretten uit de handel nemen
Sigarettenindustrie onmogelijk maken, maar ja, dan snijdt de overheid in eigen vlees en dat wil
ze voorkomen. Mooie praatjes ophangen? Ok, maar kom niet aan de centen. Dat is de
mentaliteit van de Nederlandse overheid.
Stoppen met betutteling
Stoppen met het terroriseren van de rokerr want dit werkt averechts.
Straffen
Tabak industrieen durven aan te pakken. Want daar begint het.
Tabaksindustrie aanpakken. Die maken bewust de sigaretten verslavend. Verbod op
toevoegingen lijkt mij de enige oplossing.
Totaalverbod op tabak en andere rookwaar
Verbod op het verkopen van rookwaar
Verbod op rookwaar, stimulatie een gezonde vaporizer te gebruiken zonder nicotine en niet
teveel damp
Verbod op verkoop tabaksartikelen.
Verkoop van rookwaren verbieden
Vragen waaróm jonge mensen ermee beginnen; niet om het antwoord, maar om ze na te laten
denkenover waar ze mee beginnen!
Wereldwijd verbod op rookwaren en zorgen dat de rookwaren schoner worden, minder
verslavend. Er worden te veel stoffen aan tabak toegevoegd. Vergelijk de inhoud van een sigaret
uit de jaren 20 vorige eeuw eens met een sigaret van nu.
Zie toelichting

Toelichting



Alcohol ook verbieden dan op terras
Als pas gestopte roker en ouder van 2 kinderen vind ik het belangrijk dat minn kinderen zien dat
roken niet de norm is maar een 'afwijking'.
Roken is niet normaal, maak het voor kinderen zo moeilijk mogelijk, dan beginnen ze er hopelijk
niet aan
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Het is ook van de zotte, het roken van gewone sigaretten (en shag) wordt verboden en
tegelijkertijd creëert men gelegenheden, waar (i.p. verboden) soft drugs worden aangeboden en
gerookt (koffieshops).
Verbied daarentegen de fabricatie en invoer (EU) van rookwaren, waar de fabrikant extra
schadelijke en verslavende stoffen aan toegevoegd heeft. Als het om de volksgezonheid gaat, zet
dát zoden aan de dijk.
Het tekoop aanbieden van rookwaar verbieden: zoals in SUPERMARKTEN-TANKSTATIONSHOTELS-SLIJTERIJEN-CAFE'S en andere verkooppunten.
Met 9 miljard mensen en roken als allang en breed geaccepteerd "genotsmiddel èn
grondwettelijk gezien is een rookvrijewereld een complete utopie. Ik ben een ex-roker en dus
een niet roker, maar de huidige (en nog te nemen) maatregelen zijn niet realistisch en gaan te
ver. Samen realistisch geven en nemen is waarschijnlijk het antwoord.
Ontleed een sigaret eens volledig en kijk hoeveel chemische stoffen worden toegevoeg in
vergelijking met een gedroogd blad. leg de vershillen op tafel. Endoe onderzoek naar de
manipulatie en geldstromen van de tabaksindustrie. Overheden verdienen er te veel aan, dus
verbieden komt er niet van. Er werken veel mensen in de industrie die dan zonder werk komen
te zitten. Tabak of voedsel verbouwen. Ik zou het wel weten. Maar helaas, we leven in een
wereld waar geld en winstmaken overheerst.
Praktisch onmogelijk, ook mede omdat "vadertje Staat" niet vies is van de accijnzen en belasting
opbrengsten van deze sterke commerciële sector. Dan moet de politiek ballen tonen voor een
geheel rookverbod. En dat gaat niet gebeuren!
Roken is nou eenmaal een asociale gewoonte; je kunt het niet doen zonder dat je omgeving er
last van heeft. Ik vind het wat ver gaan om het mensen in hun eigen huis te verbieden, maar de
openbare ruimte is van ons allemaal. Het is ronduit smerig om benedenwinds van een roker te
zitten, en al helemaal op een terras waar ook gegeten wordt. Hoe sneller niet roken de norm
wordt, hoe eerder het roken ophoudt.
Werkgerelateerd vraag ik dagelijks om een ID voor en tabak.
Zolang men overal mag blowen heeft dat totaal geen zin..daar hoef je toch geen hbo-diploma
voor te hebben...!?
Zolang rookwaren in de winkel te koop zijn zullen mensen blijven roken. De prijs heeft nog nooit
wat uitgemaakt. Vaak zie ik dat mensen sigaretten roken die niet in Nederland verkrijgbaar zijn.
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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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