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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Landgraaf 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’
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46% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 37% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (29%).

Toelichting
Zeer mee
eens









Hebben wij in Landgraaf niets beters waar een burgerpanel zich mee bezig kan
houden ? Bijv: het jarenlange zand en grondtransport van links naar rechts op het
plein voor het gemeentehuis. Ze zullen het zeker tot de bouwvakvakantie
volhouden.
Horecazaken hebben voor veel geld verbouwd omdat de overheid dit wilde. Nu
krijgt men weer een ander idee. Stop er eindelijk eens mee. Iedereen moet zelf
weten wat hij doet roken of niet.
Men is heel schijnheilig bezig, bij de scholen staan de ouders met ronkende moter
van hun auto's de kinderen op te wachten of ze wachten tot ze binnen zijn. wat
betreft de terrassen en de rookruimtes daar kan niemand last van hebben. er zijn
tegenwoordig echte niet rokers cafés overal maar die regeltjes stop daar mee de
kastelein moet dat zelf kunnen beslissen wil hij geen rookruimte en geen rokers op
het terras moet hij dat zelf bepalen en niet de overheid.
Mensen gaan buiten roken voor de omwonenden veel meer kabaal.
Weer een voorbeeld van onbetrouwbare overheid. Horeca heeft hierin veel
geïnvesteerd en nu wordt het verboden.
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Mee eens



Ik ben zelf roker en zal als dit ingevoerd wordt niet meer naar het café gaan.

Neutraal



Er zijn (horeca) ondernemers die hier voor, nog niet zo lang geleden, forse
investeringen hebben gedaan. Door steeds wisselend beleid wordt het deze mensen
erg moeilijk gemaakt. Bestaande rookruimtes gedogen? Geen vergunning voor
nieuwe rookruimtes?
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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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Toelichting
Mee eens



Mee eens, als het gaat om een horeca gelegenheid waar eten geserveerd word.

Neutraal



Café niet verbieden.
Restaurant wel verbieden.
Ik rook zelf niet, maar er zijn ergere zaken. Alcohol, milieu en drugs.
Kan wat mij betreft, als ik er maar geen last van heb. Windrichting/ventilatie.



Zeer mee
oneens




Als ik niet wil roken of niet met rokers geconfronteerd wil worden ga ik in het cafe
zelf of ik ga thuis op mijn terras zitten dan heb ik niets te zeuren.
Te gek voor woorden. Degene die last heeft moet dan maar ergens anders gaan
zitten. Plaats genoeg in de natuur.
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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?
(n=77)
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Het meest gekozen antwoord (52%) 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:














Begin met het verbieden van koffieshops, hier wordt roken gepromoot en de gebruikers
moedigen jongeren aan om ook te gaan gebruiken, heel veel daelers staan bij de schoolpoorten.
Hulp bij stoppen bieden
Iedereen in zijn/haar waarde laten en keuze respecteren. Alcohol en drugs moet je dan ook
verbiedenugs
Iedereen mag zelf die keuze maken.
Kinderen thuis opsluiten want rook van verkeer mogen ze wel vrij inademen net zo als
uitstootgassen van fabrieken ge.woonweg een lachertje
Laat toch iedfereen zijn eigen keuze maken. Zolang je een ander er niet mee hindert moet die
achterlijke betutteling stoppen! Een overheid die verdient aan de verkoop is geen knip voor zijn
neus waard als ze zeggen dat ze er alles aan doen. Onbetrouwbare overheid!
Mensen hun eigen ziekte kosten laten betalen als ze kanker krijgen, en niet de hele
gemeenschap mee laten betalen, mensen die niet roken zijn betalers voor rokers.
Minimale leeftijd van 21 jaar.
Net als hard drugs Verbieden maar ook geen verkoop meer. productie volledig stilleggen
Niet neer verkopen
Op menswaardige wijze spreken en overleggen met de mensen waarbij bij de levensbehoefte
ook het roken een plaats moet hebben,die wel
Op scholen bijv 'gezondheidsprojecten' met regelmaat organiseren waarbij roken, sporten en
voeding centraal staan
Practice what you preach
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Prijzen opdrijven en verkoopkanalen inperken met als doel algeheel Verkoop verbod vanaf 2025
(Europees geregeld zodat verkoopprijzen en beschikbaarheid ook grensoverschrijdend identiek
zijn geregeld).
Verbieden, echter dat gaat onze svhatkist te veel geld kosten, zo gek zullen ze niet zijn in Den
Haag....
Verkoop verbieden
Voorlichting, jong mee beginnen aan ouders en kinderen. Niet alleen over tabakswaren maar ook
joints en andere drugs. Blijven herhalen, herhalen.

Toelichting









Alles wat niet mag is lekker. Kijk maar naar de verdovende middelen. Iedereen weet dat er
risico's aan zitten en toch blijven er velen niet vanaf.
Het aantal rokers in Nederland is sterk aan het afnemen en er zijn zelfs rokers die minder gaan
roken. Desondanks is het aantal mensen met longkanker bijna verdubbeld.
Doe eens wat aan de echte veroorzakers van die smog, de automobiel industrie en de zware
industrie en de vliegtuig industrie die de overtollige brandstof over de mensen uitstrooit. Dan
ben je pas goed bezig.Maak daar maar eens goede regels voor.
Mijn generatie is er mee opgegroeid, de meester/pastoor rookte in de klas.
De accijns opbrengst gebruiken om goede en blijvende voorlichting te geven aan kinderen en
jongeren. Nu is de accijns op tabak en alcohol alleen goed voor de schatkist.
Ook in koffieshops roken verbieden.
Ook werkgevers betrekken. Niet rokers een voordeel bieden omdat ze nooit rookpauzes nemen.
Rokers ondersteuning bieden bij stoppen. Ook zij zijn gebaat met een gezonde werknemer.
Verdovende middelen zijn vele malen duurder dan tabak en is het gebruik daarvan verminderd?
Zoals het met advertenties is gepromoot kunnen berichten en advertenties ook aanzetten tot
stoppen
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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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