Lijsttrekker
1 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?

(n=229)

67%

18%

Weet niet

4%
Dit is om het even

Ik kijk met name naar
de kandidaat
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de politieke partij
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Toelichting
Ik kijk met
name naar de
politieke partij





Als de partij me aanstaat, maar de kandidaat op de lijst een *piep* is, dan
overweeg ik wel een andere partij te kiezen.
Welke partei men ook stemt het moet dan ook zo zijn dat ze zaken nkomen
wat in het verkiezings program staat
Zowel partij als kandidaat zijn belangrijk

Ik kijk met
name naar de
kandidaat



Dit is om het
even






Ik kijk na hun programma waar maken hun zich hart voor
Ik kijk waar mijn passie in zit.
Naar een partij die eerlijk is.
Soms zijn het de standpunten van de partij, soms trekt de lijsttrekker me over
de streep; een sterke lijsttrekker kan immers ook in de oppositie dingen
bereiken d.m.v. amendementen en moties.

Weet niet



De programma bekijken van de partijen



Ik kijk naar het verkiezingsprogramma en geef mijn stem aan de partij die mijn
wensen het dichtst benadert
Ook wat voor kandidaat het is.
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2 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
41%

2%

3%
Weet niet

7%

Anders

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

Dat hij of zij gemaakte beloftes
nakomt

8%

Dat hij of zij een geschikte
wethouderskandidaat is

39%

Dat hij of zij opkomt voor de
belangen van de inwoners
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(n=229)

Anders, namelijk:






Alle bovenstaande keuzes.
Beste voor boxtel voorheeft. Bewoners maar ook bestuurlijk/economisch
Dossierkennis en weet waar de partij voor staat
er is niks belangrijk, ze liegen toch
iemand met een goede visie en daadkrachtig, kijkt verder dan eigenbeleng of het kleine Boxtel

Toelichting
Dat hij of zij opkomt voor de
belangen van de inwoners





Gemeentelijk beleid raakt mijn leven! Daarom moet een partij weten
wat voor mij belangrijk is en de voor alle inwoners opgetelde belangen
ook verdedigen.
Meerdere zaken zijn belangrijk bij een kandidaat
Met de bewoners in gesprek gaan.

Dat hij of zij gemaakte
beloftes nakomt



Hierbij is het vanzelfsprekend dat hij/zij van onbesproken gedrag is en
de spreekbuis van de inwoners is.

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



Men zegt dat Brabant behoorlijk crimineel is; laten we er zoveel
mogelijk voor zorgen dat die niet in de Raad terecht komen; crimineel
niet alleen in de drugs maar ook witte boorden-criminaliteit
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Dat hij of zij een geschikte
wethouderskandidaat is



Goede kanidaten moeten weten wat er onder de inwoners leeft
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3 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor een
kandidaat?
(meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=227)

52%

50%

41%

40%
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4%
Dat ik de kandidaat
persoonlijk ken

9%
4%

Dat de kandidaat van mijn
leeftijd is

10%

15%

12%

Weet niet

Anders

Dat de kandidaat ervaring
heeft in de politiek

Dat de kandidaat uit mijn
woonplaats komt

Dat de kandidaat een vrouw
is

Dat de kandidaat een man is

0%

Anders, namelijk:



















Analytisch, wijs, goed ingewerkt in de materie, kan een probleem vanuit verschillende
oogpunten bekijken om tot een oplossing te komen, gericht op samenwerking, erkenning van
maatschappelijke meerwaarde
Beschikt over voldoende bekwaamheid. kennis en inzet
Betrouwbaar
Betrouwbaarheid en kennis van zaken
Compromien ja sluiten
Dan de kandidaat niet te oud is, met dus een modernere kijk op de gemeente.
Dat de kandidaat bekwaam is. Een passend cv, goede opleiding en passende persoonlijke
kwaliteiten en een
Dat de kandidaat eerlijk blijft
Dat de kandidaat ergens voor staat dit ook blijft doen en niet ten prooi valt aan de idioterie van
de soms politieke willekeur
Dat de kandidaat kennis van zaken heeft
Dat de kandidaat onderhandelingskwaliteiten heeft: d.w.z. dat de kandidaat ook vanuit de
oppositie initiatieven indient die op een meerderheidssteun kunnen rekenen
Dat de kandidaat voeling heeft met het volk en minder met zijn eigen ego.
Dat de persoon kennis van zaken heeft
Dat de prioriteiten en mogelijke oplossingen overeenstemmen
Dat hij of zij de goede capaciteiten heeft
Dat hij of zij veel weet over de problemen en dan weet waar ze over praten
Dat hij oprecht is
Dat hij zijn beloften nakomt
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Dat hij/zij mijn belangen goed kan verwoorden en hier urgentie aan kan geven. Dus dat ik ook
het idee heb dat ik een medestander heb
Dat hij/zij weet waar hij/zij over praat
Dat kandidaat met de bevolking is en niet voor zichzelf
En opkomt voor hetgeen van belang is - vooral geen geld uitgeven aan dingen die niet nodig zijn!
Goed en consequent
Goed is
Goede dossier kennis (geen praatjesmaker)
Goede kwaliteiten voor uitvoering functie
Heb geen voorkeur op de persoon
Kandidaat kennis van zaken heeft en beslissingen durft te nemen. Niet weer een onderzoek
instelt om maar geen beslissing te hoeven nemen.
Nakomen wat hij of zij belooft
Niet van toepassing.
Verstand heeft van politiek
Visie heeft, intelligent is en capabel
Zijn over komen

Toelichting






Dat is een pre
Iemand met geen ervaring daar heb je niets aan.
Je kunt toch geen belangen verdedigen voor een woonplaats waar je zelf niet thuis bent!?
Kandidaat moet wel weten wat er in Boxtel speelt.
Politieke ervaring is wel een vereiste vind ik om de problemen aan te pakken
Vaak zie je veel oudere medemensen in de politiek, met als nadeel dat er dus voor heel veel
oudere opgekomen wordt.
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