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Geen (Limburgse) kwesties, alles
gaat goed zo als het nu loopt

Weet niet

- Leegloop van de kleine kernen
- wanbeleid van gemeentes mbt. kleine ondernemers in de dorpen
- Maatregelen om de gevolgen van de Krimp op alle gebieden van de leefbaarheid het hoofd te
bieden
- Bewonersparticipatie en deskundigheidsbevordering hieromtrent bij overheidsdienaren
- Ouderenzorg
- Aantrekkingskracht voor de jeugd versterken
- milieu ( m.n. aandacht voor Tihange )
- verbreding / veiligheid autoweg A2
- meer camera bewaking in de stad en op gevaarlijke plekken.
- sociale problemen en ouderenzorg
- Trein/tramverbindingen met Aken, Luik en Hasselt
- Sluiten kerncentrale Tihange
1.Eerlijker het geld verdelen over de provincies.
Tevens.
2.versnellen verbreding A2 en tevens voorstellen verbreding A76.
1) Gezondheid voor iedereen, door goede voorlichting en niet dmv het gebruikelijke 'medischebedrog'. Tussen 1950 en 2015 nam de NL-bevolking met 70% toe, de kanker-sterfte met 200%.
En dat ondanks de betreffende tientallen/honderden miljarden onderzoeksgelden .....
S.v.p leg dat 't klootjes-volk eens even uit ??
2) Een soortgelijk verhaal mbt de energie-voorziening.
A2
Achterstands wijken opkrikken.
verspreiding wonen asielzoekers.
Afval ophalen veel goedkoper maken cq gratis afhalen en rekening via algemene belasting
dekken.
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Meer en duidelijker wijkagenten op de straat ,en niet zoals nu door de straat.en zorgen dat de
wijkagenten ook persoonlijk contact hebben met bewoners.
Meer controle door opsporings ambtenaren in wijken zodat ook hier de regels worden nageleeft
, loslopende honden-fietsers zonder licht-door rood rijden op plaatsen waar geen camera hangtloslopende en poepende honden op stoepen waar mensen en vooral kinderen en oude van
dagen doorheen moeten lopen .als er toch poep op de stoep ligt gemeente verplichten om dit
terstond op te ruimen -Gele strepen en parkeren handhaven.-burgemeesters meer betrokken en
aanwezig laten zijn niet alleen op feestjes maar ook in de wijken.
Achterstelling op de rest van Nederland.
Alle ambtenaren die fouten maken boven hun budget aanpakken , corruptie direct ontslag , met
alles veel strenger zijn , ze worden betaald door de gemeenschap
en dan aan de gemeenschap verantwoording laten afleggen , van rey, enz , wachtgeld
afschaffen, , ook ww
Alle zaken van belang, dus landelijk en niet speciaal Limburgs.
Aow leeftijd op 65 jaar houden
en Lmburg als toerisme provincie meer promoten.
Aow, behoud werkgelegenheid,
Armoede
Armoede en de voedselbanken met de daaraan verbonden problematieken.
Armoede in Limburg
Armoede, zorg, ongelijkheid, onderwijs....
Basisinkomen, legalisering wietteelt, flexibilisering vaste contracten
Behoud van de oude gebouwen ipv alles af te breken
Behoud van Laco Glanerbrook
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid en positionering voor Nederland.
Laatste binnen hoek Duitsland en België!
Beter openbaar vervoer zeker na 18.00 uur
Betere aanpak van ouderenzorg
Cultuur
sport en spel voor de jeugd
woningschade van de mijnbouw
openbaar vervoer
sluiting van de kerncentrales met name Tihange in België
Cultuur, Werkgelegenheid
De armoede
De armoede, weg met de voedselbanken
De krimp in Limburg. Zorgen dat hoger opgeleide mensen in Limburg blijven en niet wegtrekken
naar de Randstad. Anders zal Limburg op den duur teveel laagopgeleiden tellen en dreigen we
een 'achterstandsprovincie' te worden. Meer perspectief bieden (vooral voor jongeren) op de
arbeidsmarkt door te investeren.
De leegstand in de centra's eens flink aanpakken.
De ontvolking van Limburg
De regenten cultuur in de Limburgse gemeenten
De snelweg
De steden niet te groot maken door fusie
De wijk goed onder houden en meer toezicht
De zorg, pensioenregelingen, veiligheid en schoonheid van land
De. Mijnschade.
Diverse gemeenten worden vergeten, zelfs door eigen bestuur.
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Doorstroming verkeer verbeteren autosnelwegen, meer blauw op straat en betere zorg ouderen.
Drugs bestrijding
Drugsoverlast en criminaliteit oost Europeanen
Drugsoverlast, aanpak zware criminaliteit, bezuinigingen politie en justitie
Drugsprobleem grensgemeenten
Economische achterstand
Meer internationale (Euregio) samenwerking
Een aantrekkelijk werk- en leefklimaat voor jongeren in de provincie Limburg. Investeren in
steden in Zuid-Limburg.
Eerlijk gezegd.. geen idee. Ik vindt betrokkenheid wel belangrijk: iets betekenen voor je
omgeving. En mensen die in de bijstand zitten of een andere uitkering krijgen nog meer
stimuleren om toch enkele uren in de week iets voor de buurt te betekenen. (vrijwillgier bij de
speeltuin, begeleiden van kienen bij de ouderen, buurtwacht zijn, etc)
Fileproblemen, tunnels swalmen/ roermond
werkgelegenheid
Fusie gemeentes weer opsplitsen
Gemeente Sittard
Gemeentelijke herindeling Zuid-Limburg
Gezondheidsproblematiek oostelijke mijnstreek
Grensoverschrijdende criminaliteit
Vergrijzing
Glanerbrook moet in Geleen blijven
Grens overschrijdend vervoer
Grensoverschrijdend verkeer, zoals buitenlandse vignetten
Grensoverschrijdende arbeid makkelijker maken
Grensoverschteidende problematiek
Herindeling
HERINDELING
Herindeling gemeenten
Verbreden autosnelwegen
Het drugsbeleid in samenwerking met Duitse en Belgische overheid.
Grensoverschrijdend werken en de problemen die daarmee samengingen voor de werkenden
over de grenzen.
Ik zou als eerste gaan kijken waar de inwoners van Limburg echt mee zitten. Niet zomaar weer
van alles roepen en beloven. Iedereen wilt goed zorg voor ouderen. Elke student wilt een
prestatiebeurs. Iedere werknemer wilt werken tot 65 i.p.v. 67. Niemand wilt terrorisme in
Nederland. Waar heeft Limburg echt behoefte aan en wat zijn de mogelijkheden. Uiteindelijk kun
je niet alles even goed aanpakken.
Iets wat ik welk merk is dat Limburg nog steeds gezien wordt als een aanhangsel van Nederland.
Ik zou initiatieven die Limburg als merk versterken (financieel) ondersteunen. Limburg heeft
zoveel moois te bieden, maar helaas wordt dat niet benut.
Imigratie
Infrastructuur
werkgelegenheid
arbeidsmigranten
veiligheid
recreatie
Infrastructuur
Integratie asielzoekers
Integratiebeleid, kunst en cultuur, milieu en klimaat
3
































Investeren in paradepaardjes zoals onderwijs hogescholen
Investeren in betaalbare studentenhuisvesting in de steden aantrekkelijk maken
Limburg kent hoog vergrijzingspercentage, aandacht voor investeren in bereikbaarheid en
toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare weg ( trottoirs), betaalbare
leeftijdsbestendige woningen, aandacht voor voorzieningen in dorpen (winkels, openbaar
vervoer)
Jongeren werk
Kwaliteit taal.
Kwestie sluiting van gevaarlijke kerncentrale Tihange
Leeg loop..... Limburg aantrekkelijker maken..
Leegstand
Leegstand in winkelpanden
Illegale afval dumping
Legalisering canabis
basis inkomen
free limbabwe
Limburg meer aandacht geven
Limburg niet vergeten allerlei problemen drugsrunners, werk ook in buitenland
Limburgse identiteit
werkgelegenheid
veiligheid
zorg
Makkelijker maken grensarbeid
Meer aandacht voor Limburgse landschap toerisme en cultuur
Meer werkgelegenheid in Limburg
Meer woningbouw
Meer winkels rondom Sittard-Geleen . Zoals in Roermond.
Mijnproblematiek
Geld voor lokale initiatieven en investeringen
Mijnschade
Mijnwater dat een probleem gaat worden voor het grondwater
Tihange
Werkgelegenheid
Ondersteuning (financieel) Limburgse cultuur
Ouderdom
Ouderenzorg
Ouderenzorg en Ziekenfonds
Overal gratis parkeren of parkeren voor een 'vriendenprijsje '. Dit om winkelen in een echte
winkel, en dus niet op internet, te bevorderen.
Overgang naar meer Duurzame Energie in Limburg en Limburgse Energie opslagsystemen.
Innovatie in meer duurzame producten, die geen afval opleveren, maar weer grotendeels herte
gebruiken zijn.
Parkeer problemen,vooral in woonwijken ,bv sittard zuid zijn scholen gebouwd ziekenhuis
,sportzone, voor wijkbewoners is er geen plek,aleen voor buitenstaanders en zeker voor de
sporters, die hebben voorrang.ZEER slechte zaak
Parkeren
Participatiewet
Re- integratie
Werkgelegenheid
Scholing van jonge politici tot van 25/30 jaar die nu in gemeenteraden of provinciale staten zitten
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om een grotere rol in de landelijke politiek te kunnen en te gaan spelen. Vergrijzing.
Ouderenzorg. Behoud van lokale voorzieningen ( basisschool, super, pin mogelijkheid.
Crowdfund actie om ADHD en praatjesmaker Koopmans onmiddellijk te verwijderen uit het
college van G.S..
Spoorlijn-yard-Holtum-Nieuwstadt
Tegenhouden nieuwbouw gemeentehuis sittard/geleen
Terug draaien fusie Sittard Geleen.
Voorstel : Sittard terug naar Duitsland, en Geleen bij beek
Tihange, Randstad denken,vergrijzing.
Uitbreiding vliegveld. Verbetering openbaar vervoer in Limburg.
Uitwisseling cultuurprogramma met belgisch limburg nu worden er problemen gemaakt over
dingen die jarenlang onderling geregekd werden nu moeten er wetten gemmakt worden zodar
de kamer er zich achter verschuilen kan met een helaas ....
Veilige en meer fietspaden aanleggen (milieu)
betere bereikbaarheid openbaar vervoer in de steden en naar dorpen (milieu)
mentaliteit van de mensen, mensen meer betrekken in hun leefomgeving Deze enquete vind ik
daarom een goed initiaief
Veiligheid
Criminaliteit
Duurzaamheid
Kennisvermeerdering
Samenwerking in de euregio
Meer Samenwerking in de provincie Limburg
Minder burgemeesters - limburg verdelen in Noord- Midden- zuid lburg
Veiligheid, drugs, discriminatie
Veiligheid, meer blauw
Veiligheid, onderwijs en de totale zorg.
Verbreding a2
Verbreding a2
spoor nedcar
herindeling
Verbreding A2 / A76
Verbreding A2. Problematiek coffeeshops, werkgelegenheid, problematiek leegstand winkels in
steden
Verdeling specialismen voerde ziekenhuizen
Huurbouw bevorderen
Topsport klimaat & traditionele cultuur behouden
Meer aandacht voor de wijken/regio's waarin de bevolking meer zorg behoeft.
Vergrijzing
Vergrijzing en files aanpakken
Vergrijzing en vergroening: treffen van maatregelen om studerenden en jeugd in Limburg te
houden: werk, woonkwaliteit, odnerwijs en culturele voorzieningen
Vergrijzing en werkgelegenheid
Vergrijzing hier, en werkeloosheid
Vergrijzing, werkgelegenheid laagopgeleiden
Vergrijzing/ krimpgebied
Verkeersveiligheid- file en opstoppingen
Bevorderen werkgelegenheid door bv uitbreiding van vliegveld Maastricht-Aachen/aanpassen
leegstand winkels.
Ik wil nog een algemene opmerking maken. Weekblad 1Limburg al maanden niet ontvangen.
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Vluchtelingenkwestie
Leegstand en verpaupering in steden
Werkeloosheid
A2 en A76 verbreden
Werk
Werk gelegendheid.
Werk gelegenheid en werken aan het behoud van de Limburgse identiteit.
(Zoals dialect. cultuur / limburgse gebruiken en tradities, de promotie van limburg in het
algemeen.)
Werkeloosheid
armoede
zorgkosten
ouderen hulp
Werkeloosheid, winkel leegstand, voorziening voor ouderen.voorziening voor de jeugd.
Werkgelegenheid
Werkgelegenheid bevorderen en zeer belangrijk de bereikbaarheid ( files a2) aanpakken.
Werkgelegenheid en de infrastructuur
Werkgelegenheid en ouderenzorg.
Werkgelegenheid en vergrijzing. De toegankelijkheid tot diensten en leefbaarheid van de
omgeving
Werkgelegenheid in de euregio/grensstreek
Werkgelegenheid voor ouderen
Werkgelegenheid, demografische krimp, behoud natuur
Werkgelegenheid, wijkgericht werken, veiligheid in de buurten
Werkgelegenheid, winkelbeleid, doorontwikkeling toeristische gebieden en natuurgebieden.
Zorg (2x)
Zorgen voor meer werkgelegenheid.

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
















Afspraken na komen, meer direct communiceren met de burger
Alle partijen zijn afwezig in Sittard, ik heb er plaatselijk totaal maar dan ook totaal niets van mee
gekregen.
M aw waar zijn die vertegenwoordigers
Allen gemotiveerde mensen moeten gaan stemmen.
Ander kiesstelsel.
Ben bang dat dit niet lukt!
Betalen
Beter afspraken nakomen betere bereikbaarheid
Beter laten zien waarom burgers er zelf belang bij hebben.
Betere campagne
Betere campagne voeren
Betere onderwerpen in de politiek brengen. Maar dit jaar zal de opkomst hoger zijn naar mijn
idee.
Betrokkenheid gehele periode van vier jaren en niet alleen op verkiezingsmomenten
Burgers meer betrekken bij woonwijken
Campagne voeren bij jeugd en in achterstandswijken
Dat wat beloofd wordt ook uitvoeren nu veel beloftes door kandidaat kamerleden of
gemeentebestuurders welke niet uitgevoerd faan worden
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Dat zal dus aan de politiek-makers zelf liggen ...
Die mensen zullen denken ..... ze doen toch wat ze willen !!!
De bereikbaarheid zo makkelijk mogelijk en drempelverlagend maken, stembussen bij
supermarkten.
De partijen moeten zorgen dat zij geloofwaardiger worden en geen beloftes doen waar vooraf al
bekend is dat dit onmogelijk is. Zich vaker laten zien en horen en niet alleen in verkiezingstijd
De politiek dichter bij de mensen brengen , dit is uiteraard een taak van de politiek zelf.
De politiek meer in gesprek met de burgers. Afstand is nu erg groot. Onderwerpen, bv Europa
duidelijker uitleggen.
De politiek moet beloftes waar gaan maken, nu zijn er veel mensen die zich door de politiek voor
de gek gehouden voelen en deze hebben het idee dat het toch niks uitmaakt of ze wel of niet
gaan stemmen.
De politiek van Sittard- Geleen meer naar de mensen brengen
De samenvoeging van Sittard en Geleen is ook niet democratisch verlopen. Wij in Geleen hebben
nooit mogen, of kunnen stemmen
Deur aan deur aanbellen.
Deur aan deur gaan met mobiel stemapparaat
Dit kan je alleen oplossen door de inwoners te verplichten.
Dit lukt niet omdat er nog steeds een gemeente denken Sittard, een gemeente denken Geleen en
een Born e.o. is. Sittard-Gelen is geen stad maar een naam. Voeg daar nog raadsleden van het
kaliber Krekels, den Rooyen, Veugen, Wijnen aan toe, geen enkel niveau, alleen praten voor
eigen parochie, buurt/wijk en zelfverheerlijking.
Dmv meer promotie op scholen en openbare gelegenheden.
Door bestuurders, volksvertegenwoordigers etc. een podium te bieden in buurten en wijken
zodat beide partijen meer met elkaar in dialoog raken.
Mensen meer betrekken bij plannen, veranderingen in buurten en wijken die van 'bovenaf'
voorgesteld worden. Als mensen het gevoel krijgen dat hun stem/inbreng er toe doet m.b.t. hun
directe woon- en leefomgeving dan zullen ze wellicht ook overtuigd raken dat ze door de gang
naar de stembus invloed kunnen uitoefenen op de lokale, provinciale en landelijke politiek.
Door de stemplicht weer in te voeren, maar ook dat geeft problemen omdat men niet kan
voorkomen dat onwillige stemmers ongeldig stemmen.
Door de uitslag van referenda te respecteren.
Nee is nee zei de bevolking bij 'het verdrag van Lissabon' én bij Oekraïne
Door een boete op te leggen voor degenen die niet gaan stemmen net als ze doen in Belgie
Door het voeren van campagne.
Door meer inhoudelijk te discussiëren over inhoud m.b.t. de toekomst, dan over de verkiezingen
/partijen zelf.
Door te doen wat er voor de verkiezingen wordt beloofd
Door vertrouwen te gaan bouwen
Duidelijk aangeven dat stemmen belangrijk is
E-democratie waarbij burgers ideeën kunnen aandragen en gefaciliteerd (kennis en middelen)
worden bij het verbeteren van hun omgeving. Autonomie draagt bij aan draagvlak en
betrokkenheid.
Eerst luisteren, dan doen
Er zijn altijd mensen die het niks interesseert, omdat door coalities vaak de gekozen partij weer
zijn principes/ beloftes laat varen. Er is geen garantie voor hoe de gekozen partij aan de slag gaat
in den Haag.
Geen idee maar waren ze maar wat eerlijker in den haag...
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Geen stemrecht maar een stemplicht, zoals in België.
Breng politiek dichter bij de mensen. Nu zie de politieke partijen alleen zieltjes winnen rondom
verkiezingstijd. Stemkantoren op scholen en treinstation zodat je meer jongeren bereikt. Mensen
meer betrekken met beslissingen, zodat de politici beter weten wat er speelt bij burger. De
burger krijgt dan ook het gevoel dat stemmen nut heeft.
Geld bieden of verplicht stellen op straffe van boete
Goede analyse maken waarom niet gaan stemmen.
En dan bekijken welke acties er ondernomen moeten
worden.
Groepen van mensen persoonlijk bezoeken, bv. in senioren woningen, zorgtehuizen, scholen en
via social media
Het is moeilijk mensen warm te maken voor de verkiezingen. TV programma's genoeg, maar
denk dat velen niet hiernaar kijken.
Ik denk niet dat dit mogelijk is. Ten eerste is de vraag hoe deze populatie eruit ziet. Zijn dit
ouderen die niet meer kunnen stemmen? Zijn dit jongeren die net stemgerechtigd zijn? Moeilijk
om te zeggen.
Persoonlijk heb ik nog nooit gestemd (nu 26 jaar). Stemmen in Nederland is geen democratie. Je
stemt op een partij die mooie beloftes maakt, maar erna wordt heel Nederland niks meer
gevraagd. Dat is geen democratie, dat is doen alsof..
In de gemeente enquete houden over belangrijke onderwerpen.
Wethouders maximaal 2 periode laten zitten
In elk geval meer campagne gericht op jongeren
Campagnes moeten op 'straat' te zien zinn
Informatie aanbieden op hun niveau, dus op verschillende niveaus.
Inzet van vervoer naar de stembus!inzet vrijwilligers om mensen naard de stembus te begeleiden
vooral ouderen!
Is ieders eigen keuze maar ook omdat het allemaal niets uitmaakt ze beloven allemaal goede
dingen maar daar komt allemaal niets van terecht als ze aan de macht zijn als er weer
verkiezingen beloven ze weer opnieuw van alles wat toch niet mogelijk is
Is verantwoordelijkheid van de politici, lokale politici kunnen daar in ondersteunen; TV- debatten
zijn prima, maar staan kennelijk toch te ver van de kiezer af; mensen moeten zich veel meer
herkennen in hetgeen politici vertellen; de sociale media (tweets, face-book) bereikt wel een
grote groep jongeren, maar dat is niet erg tastbaar. Lokale politici zullen de straat/markt op
moeten en standpunten van hun partij toelichten en vertalen naar lokale situaties; nu roepen
veel mensen: 'Den Haag' bepaalt. Is overigens opvallend hoe weinig politici uit de provincies op
de kandidatenlijst staan.
Jongeren aanspreken. Online marketing. Informeel contact met politici
Jongeren meer te informeren
Jongeren uitleggen wat het belang is.
Dat door jongeren laten doen en niet door de lijsttrekkers die allemaal besmet zijn en dus
ongeloofwaardig overkomen
Kan alleen indien we eerlijke mensen in de politiek hebben. En dan zeker in de landelijke politiek.
Koffie to go om mee tenen voor je werk
Lekker laten gaan, wie niet wil gaat niet
Ligt aan de landelijke politiek
Limburgse kandidaten moeten meer zichtbaar. Ijn en de provincie intrekken
Luisteren naar wat speelt. Bv. nu Ligne, Glanerbrook, Overlast bomen Burg. Daemenpark e.o.,
aandacht kleine kernen eyc.
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Maak er een happening van, zorg bv. voor een verkiezingsfeest ook in de wijken en dorpen en
niet alleen in de stad.Vier de democratie!
Tevens is het aan politici de beloftes waar te maken en dus geen loze kreten meer te roepen
maar wat zeker speelt stoppen met elkaar openbaar zwart maken!
Meer aandacht voor Limburgse kandidaten
Meer duidelijkheden omtrent stemmen en de noodzaak en meer transparantie hierover.
Meer gebruik maken van sociale media, Facebook, Twitter en Instagram
Meer laten zien dat ze ook waarmaken wat ze beloven .
Andere partijen niet kleineren want daarmee worden ook de kiezers op deze partij gekleineerd
.stemplicht weer invoeren zodat de overheid ervan uit kan gaan dat als mensen straks klagen er
ook door de klagers gestemd is.
meer en beter limburgse normen en waarde met al hun tradities uitspreken en uitstralen door
limburgse vertegenwoordigers .
Meer Limburgse kandidaten
Meer Limburgse kandidaten voor de regering.
Meer uitleg geven over het belang ervan bijvoorbeeld op scholen, ook eerder in de
regeerperiode al. En meer aandacht geven aan het belang van democratie + je kunt je niet met
de politiek willen bemoeien, maar de politiek doet dat wel met jou. Dus je kunt beter wel gaan
stemmen.
Men kan het weer zoals vroeger verplicht stellen, maar men kan niemand swingen te kiezen, dus
worden het blanco stemmers, of men daaraan iets heeft?
Mens centraak zetten...
Mensen helpen bij het maken van een keuze die bij hun past
Mensen lokaal meer bij de verkiezingen betrekken. Bv via social media, nieuwsbrieven,
campagne in het centrum.
Mensen zo persoonlijk mogelijk te overtuigen, dat iedere stem belangrijk is. Bij niet stemmen
heb je ook minder recht van spreken bij de hoofdthema's vanuit het Rijk naar je eigen gemeente.
Met een beloning
Misschien via DIGID stemmen ?
Nadruk leggen op verantwoordelijkheid.
Niet stemmen? Niet zeuren!
Net als in Belgie verplicht stemmen
Net zoals in Belgie stemmen verplicht maken
Niet op vaste lokatie stemmen maar overal waar je bwerkt of bent tuurlijjk vaste punten maar
dat je dan zelf punt kunt kiezen
Om de beloftes waar te maken
Om echt eerlijke verkiezingen te krijgen denk ik dat je niet alleen moet focussen om iedereen
daar te krijgen, maar ook om het belang van écht ipv tactisch stemmen te benadrukken. Die 30%
die niet komt vindt het niet interessant of doet zich gewoon geen moeite. De bussen zijn ruim
genoeg geopend en op genoeg locaties, of je kunt iemand anders machtigen, dus áls je wilt kun
je zeker je stem uitbrengen.
Om ze meer informatie te geven over de partijen en wat er gebeurt met hun stem als ze niet
stemmen
Openkaart spelen. Open en eerlijk de programma's weergeven en de afspraken nakomen.
Oproep in lokale media
Partijen niet laten liegen , beloven alles en doen niks , krijgen voor niks te doen veel geld ,
Persoonlijke brief van de burgemeester
Poletiek moet mensen weer het vertrouwen teruggeven. Laten zien en merken dat je luistert
naar je bevolking, daadkracht tonen en beloftes gestand doen.
POLIETIEK MOET EERLIJKER ZIJN
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Politici die wel luisteren naar Jan met de pet. Oftewel korte afstand.
Politici en politie moeten luisteren naar de mensen en betrouwbaar worden. En zeker de gedane
verkiezings beloftes nakomen. Ook aandacht voor de zwakkeren en ouderen in de samenleving
geven en er iets aan doen.
Politiek is interessant. Verdiep je er eens in, dan ga je stemmen. Omdat je het gaat begrijpen.
Politiek moet eerlijker zijn
Politiek veel inzichtelijker maken
Politiek weer voor iedereen, voor alle Nederlanders van belang maken
Reclame maken
Sommige mensen gaan nooit stemmen.
Stemlokalen op scholen en mensen stemverlof geven.
Stemmen verplicht maken
Stemplicht
Stemplicht in te voeren
Stemplicht invoeren. Bij in gebreke blijven 50 euro boete. Kan in de staatskas.
Uitleggen waarom het belangrijk is om re stemmen, als je wat wilt veranderen moet je er iets aan
doen!
Vaker het gesprek aangaan met de burgers en niet alleen rond verkiezingstijd!! duidelijk
proberen uit te leggen voor welk standpunt de partij staat!!
Vaker op tv en radio reklame , korter bij huis...maken dat mensen gaan stemmen omdat anders
hun stem verloren gaat...
Veel communiceren over het belang van stemmen en invloed uitoefenen.
Verplicht maken, helaas is dat denkelijk de beste oplossing
Verplicht stemmen (2x)
Verplichten
Via social media
Voorstellen om samen te gaan en het politieke gesprek openen in de buurt
Waarmaken wat wordt beloofd!
We mogen al blij zijn dat 69,8% gaat stemmen. Als ik hoor in mijn omgeving(dus de mensen om
mij heen) hoe negatief de mensen denken over de politiek.
Zal heel moeilijk worden, alleen als de burger weer vertrouwen krijgt in de politiek zal dit
percentage wel omhoog gaan.
Zoals het nu gedaan is, er kwamen ongeveer 80%.
Zorg dat je korter bij de mensen en hun belangen staat
.Dus niet alleen bij verkiezingen je onder de mensen begeven.
Zorgen dat er weer meer vertrouwen in de politiek komt
Zorgen dat politici hun verkiezings beloftes nakomen
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