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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Meerssen 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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68% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 32% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (41%).
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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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55% is het (zeer) oneens met stelling 2 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 41% is het er
(zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee oneens" (32%).
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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 (59%) 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:





Akgeheel rookwaren verkoop verbod en de menssendie nu nog roken op recept deze laten
krijgen zodat de niewe mogelijke roker er niet makelijk aan kaN KOMEN [DE JEUGD ]EN DE
MENSSEN DIE NU ROEN DAN OP NATUURLIKE WIJZE UITVLOEIEN ZONDER DAT ZE ER BVOOR
GESTRAFT WORDEN IMMERS HEEFT MEN DE MENSSEN IN HET VERLEDEN OOK AAN HET6 ROKEN
LATEN SLAAN DOOR DE ROOKWAREN TE VERKOPEN EN MEN HEEFT EROOK GOED AAN
VERDIENT DOOR MIDDEL VAN ACCIJNS
Dit is een vrij land waar absurde regels opgelegd worden. Dieren mogen wel halal geslacht
worden en je mag zelf niet bepalen of je rookt of niet? Gaat mij te ver.
Door als ouders niet te roken en de kinderen voortdurend te wijzen op de gevaren van roken.

Toelichting


ZIE MIJN ANTWOORD OP de vraag bij andere oplossingen . hier wil ik ook aan toe voegen dat
de fabrieken ook gif gassen uitstoten worden deze ook gesloten .en wie zegt dat ik wil mee
genieten van de uitlaat gassen van auto s die mogen dan ook niet meer rijden als ik zie hoe de
regels terug gedraaid worden in landen als zwitserland en oostenrijk daar is alles terug aan het
gaan omdat anders de horeca er te zeer aan moet geloven we zijn gewoon door geschoten het
is toch zo als jij uitgaat moet je zelf weten of je ergens binnen gaat waar er gerookt word en
anders moet je naar een niet rokers cafe gaan dat is mijn mening ps ik wil er met klem op
zetten dat ik 100 procent niet roker ben en er geen moeite mee heb als er gerookt wordt zo ik
er ook geen probleem mee heb dat er auto s rijden die meer vervuilend zijn en zelfs fabrieken
hoeven voor mij niet dicht maar we zijn te ver doorgeschoten het lijkt wel de droog legging
van amerika maar die zijn er toen wel vlug op terug gekomen
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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
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085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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