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

6 Uit welke partijen moet volgens u de nieuwe coalitie van
Sittard-Geleen bestaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
35%

31%

30%
25%
20%

19%

15%
10%

21%

22%

25%

(n=206)

28%

14%

17%

15%

14%
9%

13%

16%

8%

5%
0%

Het meest gekozen antwoord (31%) op vraag 6 Uit welke partijen moet volgens u de nieuwe coalitie
van Sittard-Geleen bestaan? is: "G.O.B.".

Toelichting









Ben nog te kort woonachting in Sittard voor een afgewogen mening. Maar wel is duidelijk dat het
paternalistische karakter van de huidige samenstelling van B & W mijn voorkeur niet kan
wegdragen.
CDA heeft het verprutst. PVDA/D66/VVD worden overheerst door landelijk bestuur. PVV niet
wenselijk.
De hele gemeente politie in Sittard-Geleen is doodziek. Wat moeten figuren als Krekels, den
Rooijen, op lijsten, ze hoppen van partij naar partij. Wat moet een dictator als Lebens in de
gemeentepolitiek ? In Sittard-Geleen huist maar EEN integere politicus Sjra Cox. Na 21 maart
doen politici in deze gemeente niets meer voor kiezers, maar houden ze slechts hun achterwerk
warm in het pluche en wentelen ze hun eigen mismanagement af op de inwoners ( zie recente
verhoging parkeer tarieven en de waanzin van het nieuwe bestuurscentrum in het oude klooster
op de Oude Markt.
Dit is toch een pot nat. Het beleid van de afgelopen jaren heeft er bij mij toe geleid, dat ik de
politiek vanaf nu links laat liggen. Dat wil niet zeggen dat ik links ga stemmen, ik ga helemaal niet
meer ! IK heb er genoeg van gehad !
Door langdurig ziek zijn heb ik me daarin nog niet kunnen verdiepen..
Er heeft zich nog geen enkele patij de moeite genomen on mij te informeren over hun
standpunten. Ik ken ook geen enkele kandidaat.
Geen lokale partijen van overlopers en handjeklap. Liever twee partijen die ook deelnemen aan
de huidige regering, met daarnaast - voor de balans - twee partijen uit de huidige landelijke
oppositie. Voornaamste bezwaar lokale partijen voor een grensgemeente als Sittard-Geleen: zij
hebben geen (verstand van) buitenlands beleid.
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Ik geven nog niet verdiept in de partijprogramma’s, maar ik ga wel stemmen.
Ik heb me er nog niet helemaal in verdiept maar mijn voorkeur gaat uit naar een sterke
vertegenwoordiging van lokale partijen.
IK ken niet alle partijen voldoende. In ieder geval partijen die beseffen dat leefbaarheid en
duurzaamheid hand in hand gaan. Waar het gaat om duurzaamheid het voorbeeld geven en
voorrang geven i.p.v. het achterhaalde groeidenken.
Ik weet nog niet wat ze mij te bieden hebben. Dan kan ik ook nog geen keuze maken.
In ieder geval niet de partijen die ervoor hebben gezorgd dat de gemeente Sittard Geleen bijna
onder toezicht staan van de overheid. Geen enkele partij mag regeren als ze vlak voor de
verkiezingen de gemeente nogmaals 9 miljoen dieper de schuld in laten zakken door weer iets in
Sittard te kopen. Sinds het coaleren met Sittard is al het geld van Geleen naar Sittard gegaan, is
eerst Geleen kapot gemaakt en nu gaat Sittard er ook aan
In ieder geval niet de partijen die nu in de raad zitten. teveel haantjes die alleen voor eigen gewin
gaan. Moet me nog verdiepen in partij programmas
Liever geen van allen. Tot nu toe hebben ze er een puinhoop van gemaakt en zelfs op de valreep
gaan ze nog geld uitgeven dat ze niet hebben.
Of je door de een of ander geslagen wordt pijn doet het toch. Ga altijd stemmen zo ook nu weer
maar bemerk dat de partijen toch meer vechten voor hun zelf en een goede functie dan dat ze
met het hart bij de burger en hun gemeente zijn.
Partijmedewerkers zullen met elkaar door de bocht moeten kunnen, in goed en respectvol
overleg, samen zo milieubewust en mensgericht mogelijk
Politiek is geven en nemen en vooral in de gemeenteraad veelal persoonsgebonden. Ik ben niet
van plan om me hier erg in te verdiepen, omdat wij binnen een jaar hopen te verhuizen naar een
andere plaats. Wij gaan ook niet stenmen.
Politiek.........je moet er maar op vertrouwen...
Verkiezingsprogramma's stellen uiteindelijk voor 70% niets voor. Beloftes worden de dag na de
verkiezingen vaak al de prullenbak ingegooid.
Welke partijen in de coalitie komen maakt mij niet uit. Het belangrijkste vind ik dat de partijen
die samen gaan besturen overeenstemming vinden over een coalitieakkoord en er vertrouwen in
hebben dat zij samen de verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Zolang het geen PVV is
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6.1 Kunt u kort uw keuze bij vraag 6 toelichten? (n=135)
Toelichting (65%):










































Aandacht voor onderwijs en milieu
Aardige mix in standpunten
Andere bestuurscultuur
Andere koers en anders politiek bedrijven
Anderen hebben niets toegevoegd aan gewone burger
Anders is er geen meerderheid de andere 10 partyen zijn veel te klein
Aub geen rechtse coalitie
Ben nog zwevende , ik ben een CDA mens maar nu ze wee4 een dure investerin* willen doen
voor gemeentehuis ben ik van da pad af!
Blijft een partij die ik erg belangrijk vind
CDA eens een keer niet
CDA moet buiten de coalitie gehouden worden
De gemeente blijft achter met betaalbare woningen voor ouderen.
De huidige coalitie heeft financieel wanbeleid gevoerd waarvan de burgers de dupe worden en
de andere partijen heb ik geen vertrouwen in
De huidige regenten cultuur moet Stoppen
De huidige traditionele coalitie is te weinig kritisch en geeft geen inzicht in de concrete plannen
om zaken te verbeteren. Met hun programma,s
De ideale combinatie tussen sterke bestuurders (gob) groen/lokaal en verjonging
De standvastigste partij
Deze partijen scoorden het hoogst voor mij in de kieskompas
Deze partijen spreken met landelijk en regionaal het meest aan.
Die grote politieke partijen deugen allemaal niet.
Duidelijke afspraken
Een frisse wind is nodig
Eindelijk een partij voor het volk
Er moet een nieuwe wind komen, hard nodig.
Er moeten een nieuwe frisse wind komen
Er moeten veranderingen komen
Er zijn meerdere mogelijkheden.
Geen
Geen toelichting
Geen verder commentaar.
Geen vertrouwen in de landelijke politieke partijen
Gevoel
Gl voor de vergroening en vernieuwing
GOB moet af van het CDA en samenwerken met Progressive partijen
Gob moet eindelijk van het voortouw af.
Graag partijen die naar mensen luisteren en er voor opkomen
Groen Links staat voor duurzaamheid
Heb geen vertrouwen in politicie. Ze beloven .maar maken hun belofte niet waar.en zijn er niet
voir de burger
Heb op stemwijzer gekeken
Het is tijd voor vernieuwing en een andere bestuurscultuur
Het moet gaan om sociaal samen leven. Een kleinere kloof tussen rijk en arm. Vooral als het gast
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om bijstand. Daar vraagt namelijk niemand om. Dat mis ik in landelijke politiek
Het roer moet eens om, de huidige en voorgaande coalities hebben de plank vaak genoeg
misgeslagen
Het vastgeroeste personeel moet weg tijd voor een nieuwe verjongde samenstelling
Het wordt tijd voor een bestuursverandering. Deze partijen staan voor verandering.
Het zou fijn zijn als we de volledige huidige coaltie kunnen vervangen met de oppositie
Huidige bestuurders denken alleen aan zichzelf en leggen alle kritiek naast zich neer.
Huidige coalitie zonder het gob ob
Ik heb een serke vorkeur voor partijen met een landelijk karakter, omdat daardoor betere
afstemming met de hogere overheden plaatsvindt.
Ik hoop dat het de komende 4 jaar over de passie gaat en niet over de poen. Een dag voor de
verkiezingen gaat het nog over de poen want wethouder Lebens wil er weer eens iets doorheen
drukken.
Ik stem al jaren op iemand waarvan ik zeker weet dat als ik iets hierop zal reageren
Ik weet nog niet zoveel qua duurzaamheid en de verschillende partijen
Ik weet wat ik zelf ga stemmen en hoop deze partij dan ook in de gemeenteraad aan te treffen.
Verder hoop ik vooral dat GOB niet te veel stemmen zal krijgen: een verzamelpartij van allemaal
losse meningen van vastgeroeste politici
In ieder geval geen pvv en vvd
In ieder geval niet weer CDA
Inhoud spreekt me aan en de personen
Lijkt mij een goede coalitie
Links = duurzaam
Links en het cda maken de stad kapot, vooral Geleen en Born worden langzaam kapot gemnaakt
Mag veel socialer
Meer daadkracht, minder achterkamertjespolitiek en verjonging van de leeftijd
Meer overheid minder markt
Met de zittende partijen is het al jarenlang niet goed gegaan, een vernieuwing en gemotiveerde
jongeren zou goed kunnen zijn.
Nee (2x)
Niet standaard landelijke partijen kiezen. Plaatselijke politieke issues boventoon laten voeren bij
de keuze.
Nieuwe partij nieuwe ideeën
Nieuwe wind
Partijen die zich bekommeren om de kernen en niet de stad Sittard alleen. Met het beleid en alle
plannen die er liggen op dit moment heb ik het gevoel dat voor de gemeente Sittard-Geleen
alleen kijkt hoe ze de stad Sittard beter kunnen maken ten koste van de kernen die erbij horen.
PVV niet uitsluiten
Raadslid woont in de straat en kwam persoonlijk langs
Spreken met het meeste aan
Stabiliteit en kwaliteit
Stemwijzer
Stevige coalitie
Test gedaan
Vertrouwd en betrouwbaar
Voor aandacht voor mens en natuur.
Wat meer sociaal graag
Wat nu regeert heeft veel beloofd maar niets waar gemaakt
Wordt eens tijd dat de gevestigde orde 't niet meer voor 't zeggen heeft.
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Zie boven
Zie hierboven.
Zie toelichting vraag 6
Zij staan positief tegenover "vrije-energie", denk ik.
Zo links mogelijk, zonder milieuvervuilende partijen zoals CDA en VVD
Zodat er einde
Zorgen voor actievere rol

Weet niet (35%)
Toelichting
Toelichting: 

Eigenlijk vind ik het allemaal niks. Veel zelfingenomen driedelig grijs. Draaien,
konkelen, oneerlijk, uit op eigen belang. Ik hoop dat CDA en VVD uitgeschakeld
worden, alsmede GOB, maar dat zal wel een ijdele hoop zijn.

6

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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