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Gemeenteraadsverkiezingen Oss
Inmiddels komt de dag dat we mogen gaan stemmen steeds dichterbij, op woensdag 21
maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen?
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0%
Ja, op dezelfde
Ja, op een andere Nee, nog geen idee Ik twijfel of ik ga
partij als vier jaar partij dan vier jaar
maar ik ga wel
stemmen
geleden
geleden
stemmen

Ik ga niet stemmen

35% van de deelnemers gaat op dezelfde partij als vier jaar geleden stemmen. Een gelijk aantal, 35%,
weet nog niet waar ze op gaan stemmen maar gaan wel stemmen.

Toelichting
Ja, op dezelfde
partij als vier jaar
geleden



Ja, op een
andere partij dan
vier jaar geleden




Ik stel mijn vertrouwen nu in een andere partij.
Ik stem op een andere partij omdat ik de huidige partij niet meer vertrouw.
In de hoop dat mijn nieuwe partij zich wel aan de beloftes gaat houden.

Nee, nog geen
idee maar ik ga
wel stemmen







Ik aarzel tussen twee partijen.
Ik ga de stemwijzer gebruiken
Ik ga wel stemmen maar wil me nog verdiepen in de stemwijzer.
Ik heb niet geen idee, maar weet het ook nog niet zeker.
Mijn partij is niet beschikbaar op gemeentelijk niveau

Ik twijfel of ik ga
stemmen



Weinig vertrouwen in zwijgplicht.

Ik ga niet
stemmen



Ik wordt die dag geopereerd en mijn man is ook de hele dag in het ziekenhuis




De algemene visie van een partij verandert in de loop der jaren niet zo veel.
Partijtrouwheid vind ik dan ook belangrijk
Ik kijk wel naar het programma, ik stem niet uit Principe op dezelfde partij
Mijn antwoord staat er niet bij. Ik ga namelijk voor het eerst stemmen.
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=8)
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Ik geloof niet dat mijn stem het
verschil maakt

Ik weet niet op welke partij ik
moet stemmen

Anders

Let op: lage aantallen!
Het meest gekozen antwoord (50%) op vraag 1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen? is: "Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt".

Anders, namelijk:


Ik ben het een beetje zat ja zeggen en nee doen. Als je iets beloofd moet je niet gaan draaien
maar het nakomen.

Toelichting


Ben 3 jaar bezig om een standplaatsvergunning te krijgen voor 1 dag in de week. Duurd
allemaal veel te lang. Het wordt tijd dat het standplaatsbeleid aangepast met spoed
aangepast wordt.

3

1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen

Anders

Let op: lage aantallen!
Het meest gekozen antwoord (75%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Anders, namelijk:".

Anders, namelijk:




Ik weet helemaal niet wat het inhoud daarom heb ik mijn biljet weggegooid
Ik wordt die dag geopereerd en mijn manis bij mij in het ziekenhuis
Wellicht ga ik wel stemmen, moet mezelf nog voorzien van informatie.
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Stemkeuze

2 Wanneer u kijkt naar de vorige verkiezingen: op welk
moment was uw stemkeuze definitief?
(n=195)
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Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen
niet gestemd

Pas in het stemhokje

Nadat ik erover had gesproken
met bekenden
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46% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma’s had doorgenomen" op vraag "2 Wanneer u kijkt naar
de vorige verkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:












Dit is de eerste keer dat ik stem
Ik heb niet gestemd.
In de loop der jaren gekeken welke partij echt iets doet voor de plaatselijke mensen
In de loop van de tijd
Landelijke partij
Met hulp van stemwijzer
Na gebruik van de stemwijzer
Na invullen stemwijzer
Na invullen van de stemwijzer
Stemwijzer
Toen keuze nationale verkiezingen gevolgd

Toelichting
Ik stem altijd op dezelfde
partij

Nadat ik de
partijprogramma’s had
doorgenomen




Als je nieuwsberichten bijhoudt, wordt gaandeweg duidelijk welke
partij(en dicht bij je staan
Deze blijft altijd uit de test komen.



Politiek cafe van zlto heeft verhelderend gewerkt
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Pas in het stemhokje



Was een gun factor

Anders, namelijk:



Op de grootste partij die het nu goed doet om te voorkomen dat
de SP de grootste wordt

Ik heb tijdens de vorige

gemeenteraadsverkiezingen
niet gestemd

Ik was toen nog geen inwoner van Oss.
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3 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=195)
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Het meest gekozen antwoord (61%) op vraag 3 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "Stemwijzer".

Anders, namelijk:

















Ben zelf lid van een partij
Contact
Eigen inzicht
Hetzelfde als hierboven, gekeken welke partij daadwerkelijk iets doet.
Krant, tv
Media
Mijn eigen beeldvorming
Overtuiging
Partijen zelf
Twitter
Uit mij zelf
Volg de krant en de gemeenteraadscommentaren in de krant
Wat gebeurde er in raad de afgelopen jaren
Wat partij afgelopen vier jaar heeft gedaan
Wel eens kontakt gehad, en dan daar gaan we wat aan doen, bij meerdere partijen.
Zie boven

Toelichting


Veel te weinig info voor de Osse bewoners, ik hoop dat dit nog komt, nog geen folder in de bus
gehad en ook de osse nieuwsbladen nog niks geschreven
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4 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?
(n=195)

75%

11%

13%

Weet niet

Dit is om het even

Ik kijk met name naar de
kandidaat

1%
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politieke partij
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0%

75% antwoordt "Ik kijk met name naar de politieke partij" op vraag "4 Wat weegt bij u zwaarder: de
politieke partij of de desbetreffende kandidaat?."

Toelichting
Ik kijk met name naar de kandidaat



Ik moet haar/hem kunnen vertrouwen.
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5 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u voor een
kandidaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Dat de
Dat de
Dat de
Dat de
Dat ik de
Dat de
kandidaat kandidaat kandidaat kandidaat kandidaat kandidaat
een man is een vrouw uit mijn
van mijn persoonlijk ervaring
is
woonplaats leeftijd is
ken
heeft in de
komt
politiek

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (39%) op vraag 5 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u voor een
kandidaat? is: "Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek".

Anders, namelijk:



























Achtergrond
Als ze maar doen wat ze beloven
Betrouwbaar en integer
Betrouwbaar en overeenkomt met mijn visie
Betrouwbaarheid en overkomen
Betrouwbare uitstraling
Dat de kandidaat eerlijk is.
Dat de kandidaat gelijke ideeen heeft als ik over wat goed is voor de wereld
Dat de kandidaat het werk doet om mensen te helpen. Uit overtuiging.
Dat de kandidaat voor zijn ideaal staat en deze kan overbrengen
Dat de kandidaat zich intelligent geprofileerd heeft in het verleden.
Dat de kansidaat staatvoorzijn/haar zaak en daar hard voor werkt.
Dat de persoon betrouwbaar is
Dat hij geen leugens verkoopt
Dat hij of zij weet wat hij doet
Dat hij/zij deskundig is, weet waar hij/zij over praat en de juiste visie heeft
Dat hij/zij een onafhankelijke denker en doener is.
Dat hij/zij zinnige dingen zegt die overeenkomen met mijn mening. :) (goh)
Dat wat ze beloven ook waar kunnen maken
De kandidaat an sich vind ik niet belangrijk
Degene die ik hoop dat ik kan vertrouwen
Die voor mij iets kan betekenen.
Een kandidaat ujit mijn wijk heeft voorkeur
Ervaring en aantoonbare daadkracht
Geen
Geen persoonlijke voorkeur
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Geen voorkeur (4x)
Iemand die goed op de hoogte is en standpunten goed kan verwoorden
Iets te zeggen heeft waar ik mij in kan vinden
Inzicht en realiteitszin
Kennis, kwaliteit
Kijk niet naar de persoon maar naar waar de partij voor staat.
Komt goed over en heeft een goed verhaal
Mix van hiervoor genoemde.
Niet van belang
Of iemand sympathiek overkomt
Partij kandidaat is niet relevant
Sterk in debatteren

Toelichting




De meeste beloven van Alles maar het deugt meestal nieOss
In principe stemt een raadslid conform de partijstandpunten. Het maakt mij daarom niet zoveel
uit welke persoon er zit
Is afhankelijk van omstandigheden
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Stembureaus

6 Op welke locatie gaat u stemmen?

(n=195)
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10%
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3%

2%

Anders

Weet niet

0%
Op de locatie die
Op een andere Ik machtig iemand
op mijn stembiljet openbare locatie anders om voor mij
staat aangegeven (bv. Gemeentehuis,
te stemmen
zorghuis, etc.)

87% antwoordt "Op de locatie die op mijn stembiljet staat aangegeven" op vraag "6 Op welke locatie
gaat u stemmen?."

Anders, namelijk:






Dichtsbijzijnde
Ik ben niet in mijn gemeente vanwege een operatie
Niet
Op het stembureau waar ik lid van ben
Welke het handigst in mijn dagprogramma past

Toelichting
Op de locatie die op mijn
stembiljet staat
aangegeven
Op een andere openbare
locatie (bv. Gemeentehuis,
zorghuis, etc.)



Ik ben zelf voorzitter van een stembureau. Stem altijd op dat
bureau



Dichtbij werkplek
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7 Als u de gemeente een tip mag geven om de stembureaus
te verbeteren, wat zou u dan zeggen?
60%

(n=194)
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16%

10%
0%
Tip:

Ik wil geen tip geven

Weet niet

49% antwoordt "Ik wil geen tip geven" op vraag "7 Als u de gemeente een tip mag geven om de
stembureaus te verbeteren, wat zou u dan zeggen?."

Tip:





















Bij stembiljet lijstje geven met alle stembureau's. Nu wordt alleen dichtbijzijnste gegeven die
voor ons niet handig is.
Dat de inspraak / contact naar de burger beter is. En duidelijker wat je als partij vindt en waarom.
Meer opiniewerk verrichten. Dichterbij de burger. Meer zichtbaar. Vooral laten zien wat je hebt
gedaan de afgelopen 4 jaar, verantwoording afgeven over de afgelopen periode. Inzichtelijk
maken waarom sommige dingen wel en niet lukken.
De mobiele keten in woonwijken
Digitaal
Digitaal stemmen
Digitaal, stembureau is z
Doe niet te lang over belangrijke dingen die voor de mensen belangrijk zijn. de politiek werkt te
traag.
Electronisch
Extra capaciteit in de piekuren
Geen onkosten vergoeding betalen geld naar goed doel als men enkel zit voor de €€€€€ is dit in
mijn optiek geen samenlevings gevoel
Gemak. Zorgen voor dat mensen als ze van huis afgaan hun stembiljet meenemen
Gemeenschapshuizen
Gratis koffie uitdelen
Houd de openingstijden breed!
In verzorgingshuizen, locaties met veel ouderen, stemlokalen plaatsen
Maak het digitaal
Maak het wat gezelliger, met wat aankleding en een 'koffie'hoekje bijvoorbeeld
Minder mag ook
Na het stemmen, gelegenheid geven tot koffiedrinken (nieuwe wijkbewoners komen dan
misschien meer tot elkaar) en misschien is dit ook prettig voor de wijkstichting.
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Nooit in een scoutinghok
Om mensen te plaatsen van buiten ons Gemeente. (Neutraal)
Online stemmen
Prima nu 200m vanaf thuis
Stemmen via internet mogelijk maken
Toegankelijk, dicht bijparkeren
Toegankelijkheid gehandicapten niet overal goed
Toegankelijkheid in rolstoel
Voldoende plek voor fietsen
Wat minder onpersoonlijk, 'gezelliger' locatie
Zorg dat de mensen die daar zitten een goede zitplaats hebben en een goede uitstraling hebben.
Zoveel mogelijkstembureaus, wel 100..

Toelichting
Tip:



Toen ik 4 jaar geleden kwam was ik laat en de mensen die er toen zaten waren
niet echt meer enthousiast en een beetje op. Begrijpelijk want voor sommige is
het een lange dag.

Ik wil geen
tip geven



Wat mij betreft is het prima geregeld.
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8 “Ik ben voorstander dat de stemcomputer weer
terugkeert”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)

(n=194)
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39%

40%
35%
30%

26%

25%

22%

20%
15%
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10%
5%

3%

3%

Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

48% is het (zeer) eens met stelling 8 “Ik ben voorstander dat de stemcomputer weer terugkeert”,
11% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (39%).

Toelichting
Zeer mee
eens




Mee eens






Ik heb diverse malen op het stembureau gezeten en die vreselijke grote vellen
papier! Niet meer van deze tijd. Scheelt zoveel tijd.
We zijn toch geen “achterlijk” land. Stemcomputer is betrouwbaarder dan met de
hand stemmen,
Heel graag, dat scheelt een hoop gedoe voor de stemmentellers en papier. Maar:
de veiligheid van de stemprocedure moet dan wel gewaarborgd zijn.
Maar dan wel veilig, fraude moet moeilijker zijn dan met het papieren stembiljet.
Mits veilig
Stemcomputer is handig en geeft snelle uitslag. Maar het moet veilig zijn en
fraude/fouten uitgesloten,

Neutraal



Blijkbaar is de stemcomputer fraudegevoelig, zolang dat ook maar 0.00001% het
geval is en de papierenstem aantoonbaar minder fraudegevoelig, prima zo.

Mee oneens



Het lijkt nog steeds makkelijk te hacken. Dus beter met de hand alhoewel het
daar natuurlijk ook mis kan gaan.
Ivm hacken voorzichtig ermee zijn


Zeer mee
oneens




Deze is makkelijk te hacken, zeker met de slechte it' ers die bij de overheid
werken en die niet zo goed zijn in beveiliging.
Ik ben van mening dat er daar meer mse mis kan gaan dan met de hand
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Gemeente Oss

9 Waar kan in onze gemeente op geïnvesteerd worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%
60%

53%

50%
36%

40%
30%
18%

20%
10%

(n=193)
62%

40%
31%
22%

8%

0%

Het meest gekozen antwoord (62%) op vraag 9 Waar kan in onze gemeente op geïnvesteerd
worden? is: "Osse centrum".

Anders, namelijk:



















Afvalverwerking
Betaalbare huurwoningen
Betere voorzieningen en beter overleg voor/met hondenbezitters. Nu wordt er vooral veel
verboden en bekeurd terwijl je ook oplossingen kunt zoeken met hondenbezitters en hen de
ruimte kunt geven om de honden te laten socialiseren. Dat is ontzettend belangrijk om te
voorkomen dat ze gaan bijten bv. Ga dus in gesprek met hondenbezitters ipv ze op de bon te
slingeren.
Bussen met lage instap naar winkelcentrum , gemeentehuis en station
Cultuurhistorisch besef!
Dierenwelzijn (2x)
Fwfvwbetnyrnryrynye
Geen fietsen door het centrum
Geen plastic zakken met blikjes en plastic meer op straat, komt voor groot deel in milieu, maar
alles in containers!
Geluidswallen langs de autoweg
Goede ontsluiting naar omliggende dorpen en steden, vooral door meer en grotere doorgaande
wegen.
Horeca aantrekkelijker maken voor 20-60 jarigen
Huurwoningen jeugd betaalbaar
Leefbaarheid, mn in de kernen middels stimuleren/pondrsteunen woningbouw ed
Meer contact en overleg en voorlichting in de wijken. Eens in de 4 jaar promotie doen en
interesse tonen in de osse burger is niet voldoende.
Mensen voorlichten en stimuleren natuurvriendelijke tuinen aan te leggen, met bomen struiken
en veel bijen- en vlinder aantrekkende bloemen.
Minder investeringen voor gemotoriseerd verkeer ten faveure van voetgangers en fietsers.
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Niet bezuinigen op afvalverwerking, komt steeds meer zwerfafval
Noordelijke randweg
Noordelijke rondweg
Onderwijs
Ontwikkele van nieuwe energie bronnen
Orde en voral handhaving op jongere in verkeer en vuil op straat en op handhaving van het
hondenpoep beleid en de hondenvelden ook verplichte poep ruim plicht. Ik heb zelf een hond
maag gruwel van alle strond die op eon rond het speelveld ligt bij het hondenpeelveld bij het
gemeentehuis. En al het vuil wat achtergelaten wordt door hang polen die het als hang en
zuipplek gebruiken. Tevens mag er wel eens meer gelet worden op de vele drugs dealers die in
de avonduren in auto’s dealen op de parkeerplaats achter het gemeentehuis en de lievenkamp.
Als vrouw voel je je daar niet veilig als je naar het veld wil met je hond.
Probleemwijken, er is veel criminaliteit in Oss, dat komt door het te sociale beleid dat lang is
gevoerd. Dat trekt criminelen aan, die maken er misbruik van.
Schoolgebouwen
Schoonhouden van Oss
Spoorwegovergang molenstraat icm stoplichten bij msd. In de avondspits ongelooflijk lange
wachttijden als je uit de richting Heesch komt.
Stimuleren aanschaf zonnepanelen
Strak uitkeringsbeleid goed screenen aan de voorkant
Veilig verkeer
Verkeersveiligheid
Vermindering geluids- en stankoverlast
Vestiging nieuwe ondernemingen
Voorzieningen buitengebied zoals bereikbaarheid veiligheid glasvezel
Werkgelegenheid meer industrie leegstand bedrijven terreinen duurt veel te lang
WMO, Participatiewet
Zorgen dat de jeugd bij de jobs samenkomen. Die er speciaal voor gemaakt zijn i.p.v dat ze
overal in de wijken gaan staan en rondhangen dat er mensen last van hebben!
Zorgen dat de voedselbank niet meer nodig is!!!
Zorgen dat er geen mestfabriek komt!

Toelichting






Fietsen scooters snorfietsen uit de centrum en zeker van die bezorgers van pizza-Grieks- en
Japans.
Het centrum van Oss kan niet door de gemeente aantrekkelijk worden gemaakt dit moet de de
ondernemers/ de winkeliersgebeuren. Ik heb hier wel enkele ideeën over, maar de bieb naar het
centrum brengen vindt ik geen goed idee.
Meer woonvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke handicap.
Oss moet een beter kijken naar haar anderen dorpen en niet altijd Oss veel te veel horeca en eet
schuren en geeft het meeste geld uit aan het centrum die oude v&d kost bergen met geld denk
eens goed na over het onderwijs
Ruimere toekenning van WMO-voorzieningen (meer uren thuiszorg, vervoer, middelen).
Schandalig dat gemeente Oss hier geld op de begroting aan overhoudt door cliënten doorgaans
standaard slechts 2 1/2 uur hulp per week te bieden.
Ga sociaal aanbesteden; niet voor een dubbeltje op de eerste rij maar neem de instantie die op
de eerste plaats goede kwaliteit biedt.
Bedenk dat de laagste aanbesteding meestal betekent dat het ten koste gaat van de
uitvoerenden die dan minder per uur verdienen, geen signaleringsfunctie meer mogen
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uitoefenen, geen reistijd krijgen betaald tussen hun verschillende werkadressen (ambtenaren
reizen wel in de baas zijn tijd van het ene overleg naar het volgende). Als gemeente dien je het
voorbeeld te geven in fatsoenlijk ondernemen.
Geef de regie over invulling toegekende thuishulp aan cliënt ism thuishulp, zij weten het beste
wat nodig is en op welke wijze.
Stop met idiote regeltjes hierover en verboden (b.v. de hulp mag de brievenbus niet legen of
post voorlezen voor een nagenoeg blinde cliënt)
Participatiewet: Neem een voorbeeld aan hoe in Amsterdam deze wordt uitgevoerd. Geen
dwang maar stimulering.
Roep cliënten jaarlijks op en vraag hoe het met hen gaat, wat je als gemeente voor hen kunt
doen en wat iemand nodig heeft om te kunnen 'participeren'. Bv scholing voor werk, (tijdelijk)
beschut werk, werkervaring opdoen, vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is ZINVOL en
NOODZAKELIJK voor de samenleving (stel je eens voor dat alle vrijwilligers een week hun werk
neer zouden leggen). Geef dit werk als het wordt uitgevoerd door oudere, of moeilijk plaatsbare
uitkeringsgerechtigden de waardering die het toekomt en val de mensen niet lastig met zinloze
solicitatieverplichtingen.
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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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