Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Brunssum nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Het lijkt nog ver weg, maar op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?

(n=62)
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10%

10%
5%
0%
Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer

Ja, op een andere Nee, nog geen idee Ik twijfel of ik ga
partij dan vorige
maar ik ga wel
stemmen
keer
stemmen

Ik ga niet stemmen

34% antwoordt "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen" op vraag "1 Weet u al op welke partij
u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?."

Toelichting
Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer



Ik ben lid van een politieke partij

Ja, op een
andere partij
dan vorige
keer



Ben partijlid van de SP. Echter hun standpunt mbt de huidige wethouder
Palmen bevalt mij niet. Ik weet derhalve ook niet of ik bij de gemeentelijke
verkiezingen een landelijke partij moet aanhangen.

Nee, nog geen
idee maar ik ga
wel stemmen



Ik weet niet precies meer waarop ik de vorige keer gestemd heb.

Ik ga niet
stemmen



Het vertrouwen in de politiek allang verloren. Veel beloven weinig geven doet
een gek in vreugde leven.
Totaal geen vertrouwen in het huidige systeem.
Woon in Duitsland
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=49)
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10%
0%
Omdat stemmen een
democratisch recht is

Stemmen geeft mij de
kans om mee te laten
horen

Als ik niet ga stemmen,
mag ik ook niet klagen
over lokale politiek

Anders

Het meest gekozen antwoord (59%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Stemmen geeft mij de kans om mee te laten horen".

Anders, namelijk:




Omdat ik stemmen mijn vrijwillige burgerplicht vind
Politiek brunssum moet op e schop
Protest tegen de huidige dictatuur
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
90%

(n=6)
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10%
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Ik geloof niet dat mijn stem het
verschil maakt

Ik weet niet op welke partij ik
moet stemmen

Anders

Het meest gekozen antwoord (83%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Anders, namelijk:".

Anders, namelijk:






Er wordt toch niets gedaan met de stem van het volk
Ik vertrouw de "politici"niet meer
Onbetrouwbaar
Woon in Duitsland
Zie punt 1

Toelichting


Ik heb totaal geen vertrouwen in verkiezingsprogrammas of beloften vooraf gaand aan de
verkiezingen. Een en ander is persoonsgebonden en zoals in onze gemeente gebeurd is in
2017 er zijn 3 wethouders opgestapt en zelfs de Burgemeester. Hoeveel vertrouwen kun je
dan nog hebben in Lokaal Bestuur of een College , het hoogste orgaan, laat staan de gewone
raadsleden. ( al of niet van landelijke of lokale partijen). Dit zijn voor mij reden om niet te
gaan stemmen want vaak kan men met weinig stemmen zo maar Wethouder worden. En
alles op basis van vaak heel veel amateurisme, m.a.w. helemaal niet opgeleid voor de
bestuurlijke taken etc.
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
43%

45%
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(n=7)

29%

14%

Praktische
Ik geloof niet dat
Ik weet niet op
belemmeringen
mijn stem het welke partij ik moet
(tijd, locatie van het verschil maakt
stemmen
stembureau,
vervoer etc.)

14%

14%

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (43%) op vraag 1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen? is: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".

Anders, namelijk:


Zie extra toelichting

Toelichting


Landelijke partijen: VVD heeft het land de nek omgedraaid hoewel ze lokaal het wel goed deden
maar hier kan ik niet op stemmen. PvdA is landelijk de ruggegraatloze partij en heeft het volk
verraden dus geen optie. CDA is al historisch de oorzaak van slechte (dubbele agenda's etc)
politiek en heeft Limburg in de positie gebracht waarin het zich nu bevindt (achtergebleven en
kansloos gebied). De lokale partijen zijn geen optie hier is geen landelijke achterwacht,
corruptie, eigenbelang, belangenverstrengeling en het kennisniveau is verschrikkelijk slecht. Dus
ook geen optie.
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
40%

(n=62)

37%

35%
30%
25%

23%
19%

20%
15%

11%

10%

2%

2%

2%

In het stemhokje

Anders

Weet niet

5%

5%

Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen niet
gestemd

Nadat ik erover heb gepraat met
bekenden

Nadat ik weet welke personen zich
verkiesbaar stellen

Nadat ik de partijprogramma's heb
doorgenomen

Ik stem altijd op dezelfde partij

0%

37% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:


Door de zooi in politiek brunssum

Toelichting
In het stemhokje



Eigenlijk mijn landelijke partijkeuze gevolgd. Daarbij
denkende dat ik sociaal ben en van mening ben dat
de sterkste schouders de zwaarste lasten mogen
dragen.

Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen niet
gestemd



Ik ga bewust niet stemmen totdat er echt bekwame
goed voor hun nieuwe taak opgeleide raadsleden
zijn.
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3 Aan welke thema's moeten politieke partijen in Brunssum
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?

(n=62)

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (85%) op vraag 3 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:










Belangen van de burger behartigen, en niet diens eigen agenda doorvoeren om een wit voetje te
halen in Den Haag.
Brunssum economisch sterker maken
Gemeentelijke herindeling
Herindeling
Infrastructuur (2x)
Integriteit en leefbaarheid voor de burgers van Brunssum
Integriteit!! / algeheel fatsoen
Ontwikkeling van de stad
Voorzieningen voor de jeugd

Toelichting





De huidige gemeenteraad heeft het hoofdzakelijk over armoede en zorg, maar dat kan alleen
betaald worden bij een economich sterk brunssum.
Een goed leefbare omgeving ontwikkelen, die veilig is voor haar bewoners, met voldoende
mogelijkheden tot ontwiikkeling van ondernemersklimaat in allerlei vormen en sektoren van
kleinschalig via MKB tot middelgrote bedrijven en of organisaties. Een duidelijk programma
voor Sociale en zorg aanbod inkl ondersteuning van verenigingen,sport, vrijwilligers.
Hierbij hoort ook een specifiek ouderenbeleid, dit is iets waar nu nog geen sprake van is.
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4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?

(n=61)

(meerdere antwoorden mogelijk)
40%
35%

36%
33%

36%

33%

30%
25%
20%
15%
10%

8%

8%

8%

5%
0%

Anders, namelijk:



















De programma's
Gezond verstand
Ik ben lid van een politieke partij
Internet (3x)
Internet / digitaal
Internet en andere bronnen
Lokale bevolking
Lokale bladen
Partij programma's (2x)
Partijprogramma's afzetten tegen het gevoerde beleid
Reg.weekbladen
Sociale media
Uitgezonden raadsvergaderingen
Verkiezingsprogramma;s
Websites van de partijen en de partijprogramma's aldaar
Websites van partijen
Zelf oriëntatie
Zie toelichting

Toelichting



Goed geïnformeerd via goede media
Mijn eigen netwerk raadplegen en zelfonderzoek naar mogelijke kandidaten op de
kiezerslijsten.
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0%
0%

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

2%

Weet niet

Anders

5%

Dat ik me kan identificeren met de kandidaat

Dat ik de kandidaat leuk vind overkomen

16%

Dat ik het eens ben met zijn/haar standpunten

2%

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

0%

Dat de kandidaat een vrouw is

0%
0%

Dat de kandidaat een man is

5%

Dat hij of zij een geschikte wethouderskandidaat is

20%

Dat hij of zij van onbesproken gedrag is, dat hij of zij niet
veroordeeld is voor of verdacht is van een strafbaar feit

30%

Dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt

Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners

5 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
(n=61)

35%

30%

25%

20%
16%

15%

10%

5%
3%

0%
2%

30% antwoordt "Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners" op vraag "5 Wat vindt u het
belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:

De belangen van de burgers, gemaakte beloftes nakomen, eerlijk zijn, onbesproken gedrag
Onbesproken gedrag maar ook kennis van zaken hebben
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Toelichting
Dat hij of zij opkomt voor de
belangen van de inwoners




De kandidaat moet uiteraard ook van uitgesproken gedrag zijn.
Vanzelfsprekend.
Voor solidariteit en tegen ongelijkheid

Dat hij of zij gemaakte
beloftes nakomt



En dat hij jarenlange aantoonbare bestuurlijke ervaring heeft (
goede CV) maar ook suksesvol in het verleden is geweest bij
uitvoering van projecten.

Dat ik het eens ben met
zijn/haar standpunten



En dat niet alle standpunten 'gehaald' worden is inherent aan
democratie en overleg. Maar dat in ieder geval 'de gemeente' er
niet slechter van wordt
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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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