Tweede Kamer Verkiezingen
1. Stel u wordt vandaag als Tweede Kamerlid gekozen. Welke Limburgse
onderwerpen/kwesties zou u als eerste aanpakken?
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Geen (Limburgse) kwesties, alles
gaat goed zo als het nu loopt

Weet niet

- Werkgelegenheid
- Veiligheid in buurten
- Kloof tussen overheid en burgers
-Nieuwbouw winkels kantoren terwijl er leegstand is.
-Openbaar vervoer: betere controle uitvoering en meer eisen. Het gaat niet alleen maar om geld.
-Zwerfafval, glasscherven achtergelaten etc. door 'evenementen' als carnaval. Laat de vierders of
horeca
*A2 verbreden in het zuiden
* proberen rijksdiensten naar ZL te halen, oplossing voor o.a huizenmarkt en kansen voor hoog
geschoolden jongeren
>Werken over de grens. (beperkingen)
>Extra impuls aan toerisme in zuid -Limburg.
>Aanleg wiel- en wandelpaden.
>vorzieningen aan NS- stations in Maastrich en Heerlen:ROLTRAPPEN !!
A2
campussen
zonne-energie
A2 verbreding, werkgelegenheid in krimpgebieden
A76 en de mijnschade
Achterstand, sociale voorzieningen, culturele voorzieningen en activiteiten/evenementen in de
omgeving, laaggeletterdheid, betere opvang voor kinderen/jongeren die een moeilijke
thuissituatie hebben.
Activeren bovengemiddeld aantal mensen in bijstand en WW naar werk. Door vergrijzing én
aantrekken economie daalt werkeloosheid enorm en ontstaat nu al een groot tekort aan goed
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opgeleide (vak-)mensen.
AOW leeftijd
Arbeidsplaatsen
Armoede en schulden van mensen.
Armoede, voedselbank
Behoud Limburgse cultuur
Bereikbaarheid Limburg A2 A76
Bereikbaarheid met de nadruk op openbaar vervoer.
Beter openbaar vervoer (ook naar Duitsland en België) en betere bereikbaarheid over de Weg
(A2) en
Beter openbaar vervoer naar onze buurlanden.
Betere ouderenzorg
Betere begeleiding bij het zoeken naar werk, uwv is waardeloos
Bijstand en werk beloning.
Controle ontvangers PGB verrichten van werkzaamheden door familie leden. mensen ontvangen
een vorstelijk salaris terwijl er geen sprake is van een diploma.
Bureaucratie
Asielbeleid
Wmo
Co2 uitstoot houtkachels
Criminaliteit (2x)
Dat politici meer naar limburg komen en fabrieken meenemen om de werkeloosheid af te laten
nemen
De A2 verbreden!!
de benzine prijs omlaag
De algemene aansluiting bij het westen van het land,de bouw in Limburg en werkgelegenheid
door het aantrekken van nieuwe bebrijven.
De armoede
De gezondheidszorg en speciaal in de verzorgingshuizen
De infra structuur. Of de nieuwe wegen wel allemaal zo nodig zijn.
De normen en waarden. De rassendiscriminatie
De verkeersdrukte.
Laat zien hoe het kan aan de rest van nederland.
Maak openbaar vervoer heel goedkoop en toegankelijk .Dus weiniger auto's .
De werkgelegenheid in de oostelijke mijnstreek
De zorg verbeteren, voedselbanken opheffen,
Drug verkoop en kweken
Drugsoverlast
Drugsoverlast.
Openbaar vervoer
Economie, werkgelegenheid in onze regio, de mijnschade die er nog gaat komen in de toekoms,.
en buitenlanders die hier niks te zoeken hebben en alleen maar overlast verzorgen en die de
overheid alleen maar handenvol geld kosten onmiddellijk weg sturen, Bijv naar de randstad.De
gasten in het provinciehuis die menen dat zij met de gemeentes (en bewoners) kunnen sollen,
onmiddellijk van hun voetstuk verwijderen.
Economische aansluiting en investeringen om niet te veel achterstand te creëren met de
Randstad.
Cultuur en toerisme investeringen om Limburg aantrekkelijk te houden voor toeristen.
Er zijn vele goede initiatieven in gang gezet (IBA, LED, Toerismeprijs Parkstad). Dit draagt bij aan
toenemende zelfverzekerdheid en trots op Limburg, die we nog meer mogen uitstralen richting
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Randstad (PR).
File A2 weert noord tot leenderheide
Geheel Limburg meer promoten
Gelijke behandeling voor iedereen
kansarme kinderen omturnen naar kansrijke kinderen
gelijkstelling Limburg t.o.v. Randstad
Gemeentelijke herindeling. Eén Parkstad-gemeente!
Gezondheidszorg (maar dat is niet echt Limburgse kwestie)
Herindeling gemeenten
Het ' groningenproblerm' aardgas gelijktrekken met de problemen van ontginning steenkool
Het eigen risico in de zorgverzekering verlagen.
Het is economisch niet op orde in Limburg. Proberen Limburg op de kaart te zetten. Ik erger mij
kapot als ik op tv hoor dat alles draait om Amsterdam, Rotterdam, den Haag en Utrecht. Ze
noemen Breda het zuiden. Ik zou ze eens vertellen waar daadwerkelijk het zuiden is.
Het slechten van de grenzen (met Duitsland en Belgie).
Onze grensligging werkt nog in hoge mate verlammend op de ontwikkeling van onze gemeente.
Er zijn grote verschillen in wetgeving, inrichting van het onderwijs, taalverschillen etc. Daar moet
beter op in gespeeld worden wil Kerkrade gebruik kunnen maken van zijn buitengewoon
gunstige ligging in hartje Europa.Lees 'Groeien aan de grens' van Gerard Marlet en Abdella
Oumer.
Het steeds achterstellen van
Limburg
Hoe kunnen we kijken naar de toekomst (mogelijkheden, ontwikkelingen) en afrekenen met het
over de schouder terugkijken naar 'hoe mooi het was' (als het dit al is geweest)
Hondenpoep en hardrijders
Ik zou er voor zorgen, dat men geen werkzaamheden uit Limburg weghaalt om deze naar de
Randstad te verplaatsen. Waardoor er alweer arbeidsplaatsen verdwijnen,en er alweer genoeg
mensen werkloos worden.
Inspelen op de vergrijzing en verbetering van de infra structuur
Ivm extreme vergrijzing eenzaamheid ouderen.
veel racistische denkbeelden in limburg,aanpakken bij de kern,sociale denkbeelden verbeteren
bij scholieren en kinderen
Jongerenwerkloosigheid
Krimp
Betere infrastructuur
Koffieshopbeleid
Kosten oplopen voor Limburgers door geologische liggen, Duitse en Belgische tol, eventueel
rekening rijden.
Krimp
Leegstand in de winkelcentra
Leegstand winkels, werkloosheid
Limburg moet weer terug gegeven worden naar de Limburgers. De-islamisering.
Limburg moet weer een provincie worden zonder minderwaardigheidsgevoel.
Limburg moet meer op de kaart gezet in Den Haag
Het ondernemingsklimaat voor ondernemers gunstiger maken. Geen grote bedrijven maar kleine
restaurantjes, eetcafés, hotels zodat Limburg een provincie wordt vol met cultuur en happingen.
Meer dingen organiseren voor jongeren op de markt tijdens de zomer. Het marktplein lijkt wel
dood tijdens de zomermaanden.
Limburg nog meer promoten als topvakakntiegebied
Meer bedrijven naar Limburg halen, zodat de jongeren niet naar de randstad vertrekken en we
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de vergrijzing tegen gaan
Meer geld voor de laagste inkomens
Meer groenruimte in de steden.
Meer voorlichtingen geven om te voorkomen dat mensen op populistische partijen stemmen.
Meer werkgelegenheid voor jongere
Mijnschade (2x)
Mijnschade en bodemwaterverontreiniging door stijging mijnwater. Nederlandse regering moet
bij België nog meer aandringen op sluiting kerncentrale Tihange. Bevorderen werkgelegenheid
en tegengaan krimp in de oostelijke mijnstreek.
Mijnschade vergoeden
Mijnschade wand daar doet de gemeente niets mee
Minder vluchtelingen/asielzoekers
betere zorg vooral voor ouderen
Meer woningen huur zonder wachtrij
Supermarkt In het nieuwe centrumplan (weet niet waaronder dit valt)
Natuur en milieu
Misdaad
vb vrijstaat limburg
Onderwijs vanaf basisschool moet meer op Duitsland afgestemd worden.
Onderwijs, , meer banen voor hoger opgeleiden
Onnodig geldverspilling.
Openbaar vervoer
Zorg
Vergrijzing
Openbare orde en veiligheid in de woonbuurt
Oud zeer, zoals schade aan huizen als gevolg van mijnsluiting. Vanuit de actualiteit in Groningen
en het brede politieke draagvlak voor een oplossing daar het Limburgse probleem laten
meeliften
Ouderen zorg, ziekenzorg enz.
ontwijking en verpaupering van wijken..
Belachelijk gemeentes met 43000 inwoners en dan 5 wethouders. 2 zou ruim voldoende zijn.
zelfstandigheid van de gemeente groot goed. Wel samen werken.
Overlast van criminele buitenlandse bendes op het gebied van inbraak, overvallen en
drugshandel.
Overlast van drugs, criminaliteit. Openbaar vervoer. Verbetering van het wegennet.
Participatie met name met de nieuwe rondweg Zuid.
Luisteren naar de burgers en hun serieus nemen.
Pensioen leeftijd
Problemen die grensgangers en duitsewerknemers hebben die in duitsland werken maar in ned
wonen, en dan werkeloos worden
Problemen tgv de mijnen
Radicalisering, ver-rechtsing van de limburgse samenleving
Sloop van oude woningen en meer appartementen in het centrum van de steden .
Snelweg Heerlen-Geleen
Sociaal huurbeleid vluchtelingstroom stoppen ,eigen bevolking eerst
Stimuleren werkgelegenheid.
Stoppen gemeentelijke herindelingen
Stoppen met dure wegen aanleggen die ook simpeler konde zijn tweebaans bv
Streven naar een districtenstelsel bij verkiezingen, waardoor evenwichtigere verdeling van
vertegenwoordigers uit de provincies.
4



































Tegenhouden van gedwongen fusies; inperken macht Koopmans
Thiange
Tijden ov aanpassen aan werktijden.
En dit voor een normale prijs voor de reiziger.
Toerisme
infrastructuur
Toerisme, openbaar vervoer, verbeteren landelijke overlegpositie, oplossen langdurige
werkloosheid
Vebetering wegen en aansluitingen. En openbaar vervoer.
Veel minder Wi-Fi vooral in de winkels
Veiligheid en ouderenzorg
Veiligheid en zorg
Veiligheid in grensregio
Veiligheid, alle gezichtsbedekking verbieden,
zag net weer overvallers met half bedekte gezichten op fb.
Grenzen weer controleren.
meer politie.betere en snellere zorg voor iedereen.
Zorg voor ernstig dementerenden ,kleinschalig, liefst in eigen omgeving, met professionele hulp.
Ouderen eerder pensioneren , met 60 jaar, hierdoor kan meer jeugd aan het werk, zijn die
meteen van de straat.
Veiligheid,handhaving,leefbaarheid
Verbindingen via autowegen en spoor.
evenredige voorzieningen conform randstad.
afhandeling mijnschade
Verbreding A2
Mijnschade
Werkloosheid cq grenswerken
Legalisering softdrugs
Verbreding A2 bij Echt , Born . Intercity naar Aken, Avantislijn.
Verbreding A2, mijnschade
Verdraagzaamheid, integratie, vergrijzing, werkgelegenheid
Verfraaien omgevingen en wegen, buitenring afkappen, meer en mooiere speelplekken
kinderen, meer luisteren naar de burgers, stoppen met eigen zakken vullen.
Vergoeding oude mijnschade op de agenda
Vergrijzing (dus gezondheidszorg en alles wat daarmee te maken heeft), mijnschade, uitbreiding
vliegveld MAA
Vergrijzing en gezondhjeidszorg,criminilateit,drugs.
Vergrijzing en werkgelegenheid
Veroudering dus maatregelen om jongeren in limburg te laten vestigen.
Verpaupering
Werk
Werk, infra, jeugdzorg
Werkeloosheid
Werkeloosheid
Sociale onrechtvaardigheid
Geldverslindende projecten.
Werkeloosheid
Veiligheid, meer politie
Werkeloosheid (4x)
Werkeloosheid jongeren
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Werkeloosheid, vergrijzing, bevolkingskrimp
Werken over de grens
Werkgelegeheid en euregionale / internationale samenwerkng
Werkgelegenheid
meer rijksdiensten vanuit Randstad naar Parkstad
Werkgelegenheid
Vergrijzing
Werkgelegenheid
winkelaanbod
Werkgelegenheid
Mijnschace
Vergrijzing
Werkgelegenheid (8x)
Werkgelegenheid betaalbaar wonen.
Verhuftering samenlevering
Werkgelegenheid en samenvoegen gemeentes en/of
meer samen werken gemeente
Werkgelegenheid in onze krimpregio en stoppen met Randstaddenken.
Werkgelegenheid naar limburg en vergrijzingsprobleem gebieden
Werkgelegenheid,
zinloos geweld,
amok maker betaald, hoe jong hij ook is. Kan het nu niet door geen inkomen dan maar later op
hun verhalen
Werkgelegenheid, vergrijzing, leegstand winkels.
Werkgelegenheid,Toerisme,detailhandel
Werkloosheid (2x)
Werkloosheid jongeren en uitkeringsgerechtigden
Woningmarkt duidelijk in kaart brengen de behoeftes van de vergrijzende bevolking en dat het
mogelijk blijft dat eigen huizen bezitters ook daadwerkelijk nog koperspubliek vinden.
hoogwaardige banen naar Limburg trekken en niet alsmaar lage lonen banen laten creëren dat
helpt de economie niet vooruit.
Zorg (3x)
Zorgverzekering/verlagen of afschaffen eigen risico!
Nu is het zo dat zieke mensen nog eens extra gestraft worden door het hoge eigen risico.
AOW leeftijd opnieuw bekijken/terug naar 65 of mensen die 45 jaar gewerkt hebben kunnen dan
stoppen! Met een zwaar beroep haal je tot je 67 zeker niet!!
Buitenlanders die hier zijn komen wonen en zich misdragen op wat voor manier dan ook, gelijk
terugsturen naar land van herkomst!

2. Hoe krijgen we het voor elkaar om deze mensen naar de stembus te
krijgen?

6

2. Hoe krijgen we het voor elkaar om deze mensen naar de
stembus te krijgen?
80%

(n=205)
(n=128)

71%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

15%

15%

Dit is onmogelijk

Weet niet

10%
0%
Toelichting




















* veel meer op 'huis-tuin-keuken niveau uitleggen wat partijen willen
* politiek Kerkrade moet ook haar verantwoordelijkheid nemen om het PVV-gehalte in Kerkrade
terug te dringen. Ga in gesprek met 'doelgroep' om te achterhalen waar misgenoegen vandaan
komt en probeer er vooral een antwoord/oplossing te geven.
>mensen raken niet betrokken bij politieke zaken als deze maar alle vier jaar een maand onder
de aandacht worden gebracht.Standpunten partijen moeten ook tussentijds regelmatig kenbaar
gemaakt.
>blijven limburgers..probeer eens met koffiehoek en koekje
10 euro betalen voor te stemmen
Als de politieke partijen (IN HUN TOTALITEIT) zichzelf niet meer ongeloofwaardig maken door
met veel tamtam van alles en nog wat te beloven, waarna er vervolgens NA de verkiezingen
NIETS veranderd.
Heel speciaal niet m.b.t. tot het keihard aanpakken van crimineel en ander a-sociaal tuig uit de
goot!!!!!
Als de politieke partijen de waarheid spreken tijdens de voorrondes van de verkiezingen en hun
beloftes nakomen, nadat men gekozen is.
Als Den Haag zich wat meer zou interesseren voor de Oostelijke Mijnstreek, zouden wij ons wat
meer willen interessseren voor Den Haag
Als er echt iets te kiezen is.Maak met zoveel mogelijk partijen een goed programma .
Als je ze kunt overtuigen dat stemmen echt zin heeft.
begin eens met als gemeente in dialoog te gaan met burgers die problemen of vragen hebben ,
ipv alles schriftelijk, is zo onpersoonlijk.
Als politici dat doen wat ze beloven, krijgen mensen ook weer meer vertrouwen in de politiek.
Analyseren wie het zijn, dan creatief idee bedenken
Begin bij de jongeren
Beloftes nakomen.
Belonen? Of mag dag wettelijk niet?
Beter dat ze niet gaan stemmen dan dat ze massaal een proteststem geven aan onze bruine
Venlonaar!
Beter programma, transparante coalitievorming,
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Betere voorlicbting dor de politieke partijen
Betere voorlichting, wat stemmen oplevert
Betrokkenheid. Meer directe demokratie, afstemmimgen
Bewustwording en dialoog.
Breng de stembus naar de mensen, stembureau's op centrale punten.
Contact houden met de kiezers en niet na de verkiezingen weer over tot de orde van de dag.
Aanrommelen en zelf bepalen wat goed is voor land en volk
Dat de mensen weer vertrouwen in de politiek krijgen,de rijken worden rijker en de armen armer
Dat is niet mogelijk tenzij de bevolkingskenmerken veranderen. Opleidings- en inkomensniveau
van velen zijn de oorzaak van een gebrek aan perspectief. Dat leidt tot niet stemmen of
ontevreden stemmen (PVV). Slechts de verzilvering van ons regionaal potentieel zal daarin
verbetering brengen. Dat kan slechts door verdere samensmelting van de Euregio.
Dat is zeer moeilijk, want het zijn voor het hele grote deel hollanders, en limburgers moet je met
de loep zoeken.Het vertrouwen is weg omdat de randstad op nr1 komt.
Dat ligt aan de politici. Ze moeten wel waarmaken waar ze campagne voor voeren.
De afstand naar de politiek moet verkleind worden. Meer aandacht voor de regio, minder voor
de randstad.
De komende 4 jaren het vertrouwen verdienen van de niet stemmer door en afspraken na te
komen en indien afspraak moet worden aangepast plausibel kunnen maken waarom en
waardoor.
De mensen er meer bewust van te maken , door meer te flyeren
De ouderen die niet meer mobiel zijn duidelijk maken dat zij zo nodig iemand kunnen machtigen
om voor hen te gaan stemmen .
De politiek (ook lokaal!) dient er voor te zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen in ons
democratisch bestel. Dus geen politieke arrogantie maar oprechte betrokkenheid bij en aandacht
voor zaken die mensen bezig houden.
De vraag is hoe zinnig stemmen zijn.
Campagnes lijken op shows en stemmen-trekkerij.
Je weet nooit wat naderhand ervan uitgevoerd wordt.
Negatieve tendensen als Brexit-referendum en verkiezing Trump geven aan dat minimale
verschillen grote gevolgen hebben.
De zon op te draaien, mobiele stembureau, meerdere bureaus en dan ook waar ouderen wonen.
Met een kerkraadse stempas overal in kerkrade kunnen stemmen
Denk dat het nu vanzelf gaat ivm grote onvrede
Digitaal via eigen computer stemmen
Direct benaderen op markten etc.
Districtenstelsel met regionale kiesmannen invoeren
Dit is een zeer moeilijke vraag, heel veel wat er gezegd word is zeer ongeloofwaardig , en dan
haken veel mensen af, wat ik dan weer dom vind, misschien voorlichting geven, en luisteren
naar mensen, dat laat wel eens te wensen over.
Dit is moeilijk, een goede en eerlijke voorlichting van de partijen, kan mensen over de streep
trekken.
Dit likt nooit. Dat zijn diegene die het hartste schreeuwen en nooit wat doen
Dit zou men eventueel voor elkaar kunnen krijgen,door
zowel gemeentelijk als landelijk de politiek eerlijker te bedrijven. Waardoor iedereen een reeel
leven kan voeren. Want er zijn nog veel te grote verschillen van beloning in de nodige beroepen.
Doen wat beloofd wordt geen woorden maar daden
Doen wat er belooft wordt
Doen wat men belooft, echt luisteren naar de burgers en er ook naar handelen.
Door bij ouderen langs te gaan, en te vragen of je voor hem/haar mag gaan stemmen op de door
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oudere gewenste partij. De ouderen komen de deur niet meer uit, en omdat Kerkrade er heel
veel heeft, stijgt dat percentage alleen maar.
Door de mensen het vertrouwen te geven dat er iets gedaan wordt met hun stem
Door de politiek begrijpelijk en eerlijk te maken. mensen voelen zich voor dom en onbelangrijk
weggezet.
Door de politiek weer eerlijk, transparant en voor iedereen navolgbaar te maken. De politici
moeten uit hun ivoren toren komen om de stem van de bevolking weer te willen horen om er
vervolgens gericht en rechtvaardig naar te handelen.
Door eens eindelijk op te houden met de politiek correcte oproep te doen om te gaan stemmen.
Het getuigt van politieke moed als je durft te roepen: 'wie niet stemt heeft geen recht van
spreken en zou op moeten houden met zeuren'!
Door eens te gaan luisteren naar het volk. als bv via referendum burger ergens tegenstemt met
grote meerderheid dan dit ook eerbiedigen en niet via slinkse wegen vertrappen (zie Oekraïne en
Landgraaf)
Door geloofwaardig over te komen, mensen stemmen, partijen maken zich op de tv onder elkaar
af. Na de verkiezingen doen ze zich bij elkaar zodat je als burger niet krijgt waar je op gestemd
hebt.
Door meer vertrouwen in de politiek te verzorgen
Door reclame te maken over het feit hoe belangrijk het is om te gaan stemmen. Mensen moeten
inzien dat als ze niet gaan stemmen, er ook niks zal veranderen in Nederland.
Door te zorgen dat politici weer betrouwbaar worden.
Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld dat politici werken met actuele informatie en niet stug
volhouden aan achterhaalde besluiten.
Duidelijk de link leggen naar:
Stemmen en de mogelijkheden die de toekomst kent en door het stemmen richting gegeven kan
worden.
Niet in de valkuil trappen van kijken van 'ongenoegen' en dit de stemgang laten bepalen..
Duidelijk proberen te maken dat dit belangrijk is ook voor Limburg
Duidelijk te zijn en woord houden
Een week voor de verkiezingen niet meer.
Verplichten zou een optie kunnen zijn
Eerlijke politiek
Er bestaat een groep cynische ouderen (denk ik)
Hen boeit en/of interesseert het allemaal niet zoveel meer; bovendien zullen er ook groepen zijn
die bepaalde dingen die spelen niet snappen maar dan ook uit
gene niet aan anderen vragen waarover een onderwerp nu precies gaat en cijfers vertaalt
moeten worden.....................
Er zijn te veel partijen, waardoor een kabinet vormen moeilijk wordt, daardoor komt van het
programma van de partijen niks meer terecht.
Ervoor te zorgen dat mensen overhalen en iets meegeven zoals presentje
EXTRA STIMULEREN !
Facebook, meer locaties om te stemmen, gebruik maken van de horecagelegenheden?
Gebruik van Social Media
Door geen campagne te voeren, maar oprecht geïnteresseerd te zijn in de mensen
Geef de kans om online je stem uit te brengen. Alleen als fraude voorkomen kan worden.
Geef ze geld dan komen ze wel zeker de rijken die kunnen altijd geld gebruiken
Geen idee. Ligt vlgs mij ook een beetje aan de algemene ontwikkeling en desinteresse. Voor de
oudere generatie geldt misschien wel het lagere opleidings niveau.
Gerichter in formeren
Goede voorlichting alhoewel er weinig (of geen?)partijen zijn die het Limburgse belang hoog in
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hun vaandel hebben staan
Gratis koffie en gebak!!!!
Gratis supermarkt product geven op stem locatie
Het hele jaar aandacht besteden aan de mensen en niet alleen deze dagen
Het zou verplicht moeten worden om te stemmen
Hogere kiesdrempel waardoor er minder partijen deelnemen en de keuze makkelijker wordt.
Informatie
Is heel moeilijk. Als je weet welke doelgroepen niet gaan stemmen (leeftijd, opleidingsniveau?)
hun specifieke onderwerpen onder de aandacht brengen.
Is ieders eigen verantwoordelijkheid
Is niet aan de gemeente om hier voor te zorgen.
Is een kwestie voor de landelijke politiek.
Je zult altijd mensen hebben die niet stemmen, hen boeit het niet.Gezien de opkomst van 2017 is
een goede vooruitgang geboekt.
Je hoort en ziet de politici van dichtbij en bijna iedere dag enkel voor de verkiezingen. Voor de
verkiezingen zijn ze 'ver weg'....
Je zult nooit 100% van de mensen naar de stembus krijgen. Ik mag dit jaar voor het eerst
stemmen. Ik vind dat kerkrade zich in deze mensen wat meer moeite mag steken. Ik heb geen
idee hoe het in zijn werk gaat en wat ik kan verwachten.
Kom met onderwerpen die de mensen hier direct raken. Zie de items bij de vorige vraag.
Kopje koffie
Luisteren naar de burger en niet voor eigen belang gaan.
Lukt niet, het vertrouwen is grotendeels weg. Het wantrouwen wordt ook nog eens gevoed door
incidenten zoals Mark Meijer en zijn veel te vroege terugkeer in de plaatselijke politiek. Dat zijn
blijkbaar de normen en waarden van een CDA'er.
Maak de landelijke politiek lokaal. Laat zien wat het betekent voor Kerkrade als je gaat stemmen.
Speelt ook niet mee dat er in verhouding meer Duitsers in Kerkrade wonen dan in de
buurgemeente, waardoor de opkomst laag is?
Maak er een vrije dag van mits men stemt.
Meer actief benaderen van mensen
Meer bewustwording kweken onder de inwoners. Laten inzien dat het belangrijk is om te
stemmen zodat de opkomst hoger wordt.
Meer bijeenkomsten organiseren voor de verkiezingen en tussentijds meer aandacht en
openheid, transparantie naar de bewoners. Het college is niet transparant, luistert niet
voldoende naar de burgers. Als er naar uitleg gevraagd wordt geeft nen niet thuis. Vaak gedraagt
het college zich als een stelletje naïevelingen en denkt dat de bevolking dement en dom is.
Meer de belangen duidelijk maken middels FB en huis aan huis bladen.
Meer deur tot deur informatie en informatie op straat aanbieden. Mensen zijn vaak niet op de
hoogte van het belang en van de inhoud.
Meer en betere campagne
Meer informeren en misschien ook eens partijleiders naar Kerkrade halen
Meer publiciteit in plaatselijke kranten.
Meer stemlokalen
Mensen beter opleiden, beter informeren dat elke stem ertoe doet.
Mensen het idee geven dat er iets te kiezen valt
Mensen meer betrekken bij de gemeente. Nu wordt alles achter hun rug om besloten zonder
overleg
Mensen te laten voelen dat hun stem telt.
Nationale stem plicht invoeren net zoals in belgie.
Nog meer betrekken bij de verkiezing
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Om ze bewust te maken wie niet stemt,stemt het huidige beleid toe en heeft geen recht van
spreken danwel kritiek te uiten op het beleid.
Ooit zijn de grieken er mee begonnen....het wonderwoord is tot op heden RECLAMERE...hetgeen
schreeuwen betekent. Dus reklame en steeds herhalen. De kudde volgt tenslotte.
Op de lagere school en op de middelbare school het belang van stemmen te gaan uit te
leggen.Blijven uitleggen.Bewustwording naar trots te zijn om in deze democratie te mogen
stemmen.
Partijen laten pratenet deze mensen zich laten zien in de qwijken
Persoonlijk benaderen en actuele thema's voorleggen. Samen Stemwijzer invullen en al
discussiërend toelichting geven bij thema's. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en
meningsvorming.
Persoonlijke benadering
Plaatselijk-/regionaal belang van landelijke politiek en de gevolgen daarvan voor Kerkrade, beter
in beeld brengen.
Politici actief de straat op. Oproepen via de media.
Politici moeten eens een keer datgene dat in de campagnes wordt beloofd ook nakomen, niet
gelijk speerpunten laten vallen
Politici moeten stoppen met liegen en bedriegen. Maak politiek toegangbaar.
Politiek begrijpelijk te maken
Politiek concreet maken. Duidelijk maken wat de keuze goir de burger betekent.
Politiek moet eerlijk worden en niet gekozen te zijn afspraken niet nakomen
Politiek moet zichtbaarder worden gedurende het hele jaar en niet alleen als er verkiezingen zijn.
Rechtstreekse betrokkenheid en meer openheid van besluiten en bijeenkomsten.
Politiek zichtbaar maken en mensen meer bij zaken betrekken. Spreken van gewone taal.
Problemen ook daadwerkelijk aanpakken niet de mensen aan een lijntje houden.
geen woorden maar daden.
Stem plicht invoeren
Stemlokalen die het minst bezocht werden in het verleden, aantrekkelijker maken, voor mijn part
inclusief koffie met gebak of een gratis drankje.
Stemlokalen inrichten in verzorgingshuizen/bejaardentehuizen maar ook op scholen en grote
bedrijven.
Betere voorlichting over de verkiezingen in stadskrantje zodat mensen zich makkelijk en snel
kunnen inlezen (zonder tv debatten te kijken of de stemwijzer in te vullen).
Stemlokalen naar kleine kernen weer terug.
Stemmen op zaterdag of zondag.
Stemmen verplichten
Stemplicht invoeren
Stemplicht weer invoeren
Stemplicht, zo snel mogelijk!
Tijdige en zichtbare informatie vanuit de partijen.
Transparant zijn, duidelijk zijn en de waarheid vertellen. Doen wat er beloofd wordt tijdens de
verkiezingen.
Veel beloven en weinig werkelijk uitvoeren. zoals 5 wethouders voor 43500 inwoners. Te veel
aandacht aan Roda terwijl er een schitterend gebouw Rolduc ook dringend hulp nodig heeft. Dus
organiseer meer in Rolduc gemeente. want Roda wordt in Nederland belachelijk beoordeelt. Dan
trek je meer mensen naar de stembus.
Veel met elkaar praten
Verbetering van beleid en uitvoering zodat de resterende 35.8 % ook interesse krijgen.
Kerkrade heeft een slecht imago,hieraan werken.
Verplicht stellen.
11
















Verplicht stemmen
Verplichten
Vertrouweninpolitici verbeteren, want dit is momenteel zeer geringeloord allerlei ' kwesties'
Voorlichting geven en aan de weg timmeren want het is belangrijk om te stemmen. Wie niet gaat
stemmen kan ook niet mekkeren
Voorlichting geven. Denk aan Noord-Korea en andere landen waar niet gestemd mag worden.
Waar is onze burgemeester? Wie kent de wijkagent?
Kerkrade motiveert zijn burgers niet.
De vroegere wandelingen met een wethouder door de wijk hebben niet meer plaatsgevonden
voer dit weer in.
Waarschijnlijk wordt dit moeilijk, de betrokkenheid met politiek is hier ver te zoeken. 'Die dunt
toch wat ze welle ...'
Waarschijnlijk zit bij die 35,8% veel ouderen die niet kunnen of willen stemmen de rest is niet
geinteresseerd of zwaar teleurgesteld in de politiek.
Wat mij betreft moet het helemaal geen doelstelling zijn om zoveel(!) mogelijk mensen naar de
stembus te krijgen. Ik zou willen dat alleen die mensen gaan stemmen die de politiek een beetje
volgen en goed nagedacht hebben over de keuze die ze maken. Niet op basis van alleen een
gevoel, of een besluit op het allerlaatste moment in het stemhokje. Het dient geen enkel belang
om mensen te laten stemmen die nu nog twijfelen. Politici stellen zich namelijk in op dit
stemgedrag en komen dan met te(!) mooie beloften die niet waar gemaakt kunnen worden.
Diezelfde mensen vinden dan vervolgens weer dat hun beloften niet waargemaakt worden. Ja,
hè hè!
Weer verplicht stellen
Wellicht de stemwijzer lokaal bespreken. Zodat men meer inzicht krijgt in op wie te stemmen. Als
de stellingen mondeling worden toegelicht, dan kom je ook bij de juiste partij uit. Als je alle vooren tegens hoort.
Wie er nu ook gekozen worden dat ze waar maken wat ze beloven en toch ook wel eens aan
onze mensen denken zoals b.v de ouderen niet dit alleen willen doen tijdens de verkiezingen.
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