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=102)
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48% 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
Ik twijfel of ik ga
stemmen



Ik zou graag stemmen , maar mijn partij zit er niet bij.
Word hoog tijd dat de PVV een plaats krijg.
Zal er alles voor doen dzodat de PVV in de gemeenteraad komt.
Is HARD nodig.

Ik ga niet stemmen



Ik vind landelijke verkiezingen belangrijker. Na de fusie heb ik niet
meer gestemd.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=85)
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Het meest gekozen antwoord (59%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders, namelijk:


Proteststem

Toelichting


Wanneer je niet gaat stemmen, mag je ook geen commentaar leveren. Je hebt dan geen recht op
spreken.
Wanneer je niet gaat stemmen, heb je ook geen recht van spreken over de politiek.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=9)
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Het meest gekozen antwoord (76%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".

Let op! laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:


Heeft helemaal geen zin.ze zitten er met en ze draaien 180 graden
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
65%

70%

(n=6)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (65%) op vraag 1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen? is: "Anders, namelijk:".

Let op! laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:






De burger wordt toch op geen enkel wijze serieus genomen ( alleen maar haantjes gedrag)
De mensen uit de politiek zijn weinig toegankelijk
Geen Vertrouwen
PVV zit er niet bij.
Zijn àllen te kiezen partijen aanwezig op de lijst?
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
40%

36%
(n=100)
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In het stemhokje

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%

36% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:



Ik mis de juiste partij met de juiste standpunten , dit is niet meer democratisch.
Info uit dagblad, lokaal blad etc.

Toelichting
In het stemhokje



Ik lees geen partijprogramma en laat me leiden door de
personen die op de lijst staan, vaak heb ik 2 of 3 opties en beslis
ik pas in het hokje

Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen
niet gestemd



Zie eerdere extra toelichting.
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3 Aan welke thema's moeten politieke partijen in Peel en
Maas volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens
de campagne)?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (79%) op vraag 3 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:














Aan de leefbaarheid in het dorp
Burgerparticipatie
Geen geld verkwanselen zoals het in de afgelopen periodeverschuiving veel geld is gedaan.
Geen, komen beloftes toch niet na
Gehoord worden en serieus genomen door de gemeente
Huisvesting voor eigen inwoners in minder voor de Polen en vluchtelingen
Ik vind alle thema's belangrijk
Milieuaspecten vooral in Log en het gebied net er buiten
Naar de gemeenschap luisteren en niet naar een paar mensen met eigen visie
Niet belangrijk. Wil wel weten wie wat gaat zeggen en hoe de afgelopen periode door die
zelfde mensen is geacteerd
Ouderenbeleid, armoede eenzaamheid
Wegennet
Zelfsturing van alle kernen

Toelichting




De leefbaarheid is voor mij het belangrijkste onderwerp omdat daar het meeste onder valt dat
mij aan gaat. De voorzieningen in de dorpen, de betaalbaarheid van het dagelijkse leven en het
gevoel van welbehagen.
Heb ervaring dat dit maar heel moeilijk gestalte krijgt, ondanks alle alleluja verhalen over
zelfsturing.
Huisvesting is slecht geregeld voor jongeren , ouderen kunnen nergens meer heen , lange
wachtrijen , verschil tussen kerkdorpen is financieel een groot verschil .
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4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=100)
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Het meest gekozen antwoord (55%) op vraag 4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "De krant".

Anders, namelijk:

























Alg
Bekenden uit de politiek
Bezoek partijbijeenkomsten
De afgelopen maande, jaren heb ik wel een beeld van partijen en mensen die daarbij horen.
De partij die het dichts mijn doelstellingen benaderd
De programma’s van de verschillende gemeentelijke partijen
Huis aan huis verspreide infofolders
Ik bekijk de lijst van alle partijen.
Ik ben al meer dan 20 jaar lid trouw lid van de PvdA
Ik stem altijd op dezelfde partij
Info via stands en advertenties in lokale weekbladen en flyers
Internet (2x)
Lokaal blad
Lokale media, FB, internet
Nergens
Partij informatie
Partijlid
Politiek debat Kbo/ Politieke partijen
Programma`s
TV
Verkiezingsprogamma
Website partijen
Websites met partijprogrammas
Weet nu echt wel wat ook peel en maas nodig heeft , en dat is de PVV
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1%

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

0%
Weet niet

Anders, namelijk:

4%

Dat ik me kan identificeren met de kandidaat

Dat ik de kandidaat leuk vind overkomen

Dat ik het eens ben met zijn/haar standpunten

1%

Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

5%

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

0%

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

0%
1%

Dat de kandidaat een vrouw is

0%

Dat de kandidaat een man is

0%

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=99)
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29% 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:

Betrouwbaar zijn
Kandidaten moeten brede inhoudelijke en maatschappelijke kennis hebben en politiek
ervaren zijn
Stem op landelijke partij
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Toelichting
Dat hij of zij gemaakte
beloftes nakomt



Waarom kan ik niet meerdere antwoorden invullen? Ik vind meerdere
dingen belangrijk.

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



Wat hebben bepaalde beloftes maken voor zin als er later toch
compromissen gesloten moeten worden ?
Voor de een is een handeling discutabel , voor de ander niet.
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Raadsleden in Peel en Maas zeggen te weten wat er in de gemeenschap speelt.

6 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens u, om in contact te
komen met een gemeenteraadslid?
45%

(n=98)
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40% antwoordt "Weet niet, nooit geprobeerd" op vraag "6 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens
u, om in contact te komen met een gemeenteraadslid?."

Toelichting
Neutraal




Ligt ook aan je zelf , als je iemand van de gemeenteraad wilt spreken is er
altijd wel een weg om hem te spreken . Maar je moet er wel wat voor doen
ze komen niet bij iedereen aan de deur
Raadsleden van lokale partijen krijg je gemakkelijk te pakken, raadsleden van
landelijke partijen moeilijker en die moeten ook altijd terugkoppelen naar
hun partij.

Makkelijk



Omdat ik dus l9id ben van de PvdA ken ik mijn raadsleden ook. Ik sta zelf ook
op de lijst.

Weet niet, nooit
geprobeerd



Ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar hoor van andere dat ze vaak lang
moeten wachten op antwoorden.
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7 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?
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(n=96)
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Weet niet

44% antwoordt "Ik kijk met name naar de politieke partij" op vraag "7 Wat weegt bij u zwaarder: de
politieke partij of de desbetreffende kandidaat?."
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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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