Gemeenteraadsverkiezingen
Het lijkt nog ver weg, maar op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

1 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?

(n=242)
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Zeer
Geïnteresseerd
geïnteresseerd

Neutraal

Niet
Helemaal niet
geïnteresseerd geïnteresseerd

Weet niet

82% antwoordt "(Zeer) Geïnteresseerd" op vraag "1 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de
plaatselijke politiek?."

Toelichting
Zeer geïnteresseerd




Bestuurslid FNV Lokaal Netwerk Midden Limburg
Van groot belang op het beleid de komende 4 jaar.

Geïnteresseerd



Zat 32 jaar in de raad.
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2 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?

(n=241)
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Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer

Ja, op een andere Nee, nog geen idee Ik twijfel of ik ga
partij dan vorige
maar ik ga wel
stemmen
keer
stemmen

Ik ga niet stemmen

42% antwoordt "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen" op vraag "2 Weet u al op welke partij
u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?."

Toelichting
Ja, op een andere
partij dan vorige
keer



Ik stem nu op iemand die mijn voorkeur heeft omdat deze persoon zich
heeft geprofileerd, niet vanwege een partij.

Nee, nog geen idee
maar ik ga wel
stemmen





1e keer dat ik in weert ga stemmen na verhuizing
Ik heb nog geen partijprogramma bestudeerd
Ik wil graag VVD stemmen, maar hun landelijke standpunten weerhouden
mij.

Ik twijfel of ik ga
stemmen



Partijen in de Gemeenteraad moeten geen verbinding hebben met de
Haagse bluf.
Partijen moeten puur opkomen voor de regionale en plaatselijke belangen
en ten dienste van de Gemeentelijke bewoners en niet omgekeerd.

Ik ga niet stemmen



Als ik stem, dan stem in blank

2

2.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=220)
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0%
Omdat stemmen een
democratisch recht is

Stemmen geeft mij de
kans om mee te laten
horen

Als ik niet ga stemmen,
mag ik ook niet klagen
over lokale politiek

Anders

Het meest gekozen antwoord (60%) op vraag 2.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders, namelijk:





Betrokkenheid bij de samenleving
Invloed uitoefenen wie in de raad komt om voor en over ons besluiten te nemen
Om mee te kunnen beslissen
Voorkomen dat de SP in het bestuur komt

Toelichting



De partijen moeten hun beloftes nakomen en ook eens naar de noodden van de burgers
luisteren.
Weert Lokaal
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2.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
90%

(n=4)
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Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen

Anders

Het meest gekozen antwoord (84%) op vraag 2.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Anders, namelijk:".

Let op! laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:





Geen PVV
Jullie doen toch niets goeds
Loze beloftes de weertenaar wordt voor de gek gehouden
Partij det niet mee in Weert
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2.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=14)
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10%
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Ik weet niet op welke partij ik
moet stemmen

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (55%) op vraag 2.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen? is: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".

Let op! laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:



Je bereikt er niets mee
Wat je ook stemt, ze houden zich toch niet aan afspraken

Toelichting




En of deze partij ook voldoende invloed kan uitoefenen
Niets zo onbetrouwbaar als het weer en de politiek !!!!
Zie het bovenstaande.
Democratie is meer dan een keer per 4 jaar stemmen.
verkiezingsprogramma`s zijn eigenlijk leugens welke
slechts deels worden uitgevoerd.
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3 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
38%

(n=239)

23%
18%

4%

4%
Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezinge
n niet gestemd

Anders

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

1%

Weet niet
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0%

38% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "3 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk




Gedurende verkiezingscampagne
Ik stem op mijn echtgenoot
Nadat ik een stemwijzer heb geraadpleegd

Toelichting
Ik stem altijd op
dezelfde partij



Ik ben lid van het CDA en om het met wijlen Elske ter Veld te zeggen.
It's my party!
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4 Aan welke thema's moeten politieke partijen in Weert
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?

(n=239)

(meerdere antwoorden mogelijk)
90%
77%

80%

66%

70%
60%

49%

50%

60%
54%
37%

40%

38%

30%
14%

20%
10%

8%
0%

0%

Het meest gekozen antwoord (77%) op vraag 4 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:





















Aantrekkelijker centrum met meer activiteiten voor iedereen
Antt--dicriminatie
Armoedebestrijding (2x)
Azc
AZC weg
AZC weg ermee
AZC weg, geldverspilling bij zogen. kunst en de Mouttoren
AZC, weg ermee
Bestemmingsplan/leegstand centrum
Cultuur
Cultuur, binnenstad, historie
Cultuur, effectiviteit gemeentelijke ambtenarij
Duurzaamheid; aantrekkelijke woonstad; bereikbaarheid
Evenementen
Gastvrijheid van Weert
Gewoon wat er leeft en speelt in de gemeente.
Groenonderhoud. Bomen worden soms veel te groot waardoor; - wortels vernielen het
wegdek waardoor gevaar en extra kosten.- erg veel bladeren in de herft waardoor
onnodig gevaar voor de bewoners bij het schoonmaken van de dakgoten.
Groenvoorzieningen, buurtvoorzieningen o.a. buurthuizen
Handhaving aanpakken
Infra
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Integratie migranten en kwaliteit en integriteit kandidaten
Jong volwassenen, armoede
Leegstand ondernemers
Milieu & natuurbescherming
Natuur
Nieuwe winkels naar Weert halen en de binnenstad weer op de kaart zette.
Onderwijs, Sport
Onmogelijk om de waarheid te vertellen of te horen
Opheffen AZC
Toegankelijkheid voor iedereen
Verkeer
Winkelpanden, startende ondernemers

Toelichting








Er wordt al heel lange tijd niet meer gehandhaafd in Weert op o.a. fietsen op promenades,
geluidsoverlast door de horeca en bij
evenementen.
Met name het grote verschil van uitgave van gemeenschapsgelden tussen het centrum en de
woongebieden. Hier leeft bij veel mensen waar ik mee spreek de gedachte dat de middenstand
in het centrum maar iets hoeft te vragen en het gebeurd terwijl de wijken meer en meer
verpauperen door (zeer) ondeskundig groenonderhoud en achterstallig onderhoud aan bv
stoepen en straten. Met name dat laatste is in de wijken een repressief verhaal waar het een
preventief zou moeten zijn.
Overdreven groen,
Vraag: wat vinden de directe bewoners hiervan?
De bomen groeien tot in de "Hemel" gelukkig is er soms een storm die wat corrigeert.
Maar terug snoeien ho maar.
Vooral de locale uitwerking van landelijk beleid en visie en participatie van de mensen die hier
wonen en leven. Terug naar de basis van veiligheid en gezondheid. Minder betutteling en meer
daadkracht
Waar partijen zich vooral mee bezig moeten houden is een herdefinitie van de
binnenstadfunctie. Wanneer je van het station via Langstraat en Hoogstraat naar de Biest loopt
word je knap depressief van de leegstand. Door de vlucht die de verkoop via internet heeft
genomen is het een illusie te denken dat de leegstand kan worden weggenomen door vestiging
van winkels die volgens het oude Retail concept werken.
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5 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
50%
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20%
15%
10%
5%
0%

(n=234)

44%
36%

34%

31%

16%
8%

6%

Het meest gekozen antwoord (44%) op vraag 5 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "De krant".

Anders, namelijk:
























Bespreken met vrienden en echtgenoot
Bijeenkomsten
De sites van de partijen
Door de ervaring die de mensen beleven door de gemeente
Door de politiek de afgelopen 4 jaar intensief te volgen
Door ontwikkelingen in Weert te volgen
Eigen netwerken binnen Weert
Eigen onderzoek
Facebook
Folder
Folders
Folders en website politieke partijen
Gedrag van politici de laatste 4 jaar
Gesprekken en folders van de partijen
Gesprekken met vrienden
Het volgen van de gemeentelijke politiek
Ik sta zelf op de kandidatenlijst
Ik stem altijd dezelfde partij
Info partijen en lokale media wdg
Info van de plaatselijke partijen
Informatie ophalen bij de politiek
Informatie uit de netwerken waarin ik me beweeg
Informatie van de partij zelf
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Internet (8x)
Keuze staat vast
Lezen en zelf vragen stellen
Lid van een Partij
Lokaal nieuws
Lokale bladen/nieuwssites
Lokale media
Luisteren naar andere
Luisteren naar raadsvergaderingen
Meerdere bronnen
Mijn echtgenoot
Opzoeken internet
Partij folders
Partij programma
Partijprogramma's (2x)
Partijprogramma’s
Persoonlijke contacten
Persoonlijke gesprekken
Plaatselijke partijen te volgen
Praten met iedereen (2x)
Programma's
Rechtstreeks bij de gemeente. Het gaat om lokale politiek.
Regiobladen internet
Site van de partij
Social media (3x)
Sociale media
Standpunten politieke partijen
Twitter / facebook / internet
Van de partij zelf
Van horen zeggen en dat is heel gevaarlijk.
Vanalles ook social media
Verkiezingsprogramma van deelnemende partijen
Via het volgen van de lokale politiek
Vrienden en familie
Waar mogelijk partij programmas
Website politieke partijen
Websites
Websites partijen.
Weertdegekste, weertactueel, Viaweert
Zelf vragen sturen naar verschillende partijen

Toelichting




Er waren afgelopen verkiezingen geen stemwijzers. En programma's niet echt onderscheidend.
Dus goede stemwijzer belangrijk. Maar dan niet alleen gebaseerd op partijen maar vooral waar
de kandidaten voor staan en hun persoonlijke kwaliteiten en competenties.
Ook sociale media spelen bij mij een rol.
Zelf attent zijn wat er gebeurd en speelt.
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6 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?

(n=237)

40%
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0%
Dat de kandidaat een vrouw is
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0%

1%

3%

2%

3%
0%

0%

Weet niet

Anders, namelijk:

Dat ik me kan identificeren met de kandidaat

Dat ik de kandidaat leuk vind overkomen

Dat ik het eens ben met zijn/haar standpunten

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

Dat hij of zij een geschikte wethouderskandidaat is

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

Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners

0%

36% antwoordt "Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners" op vraag "6 Wat vindt u het
belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:






Committent/geen pluche
Dat de persoon vanuit zijn normen en waarden de juiste keuzes kan maken. Keuzes waar ik het
mee eens ben of die ik kan begrijpen na uitleg.
Dat het een verstandig persoon is die goed nadenkt over de beste keuzes voor de stad
Ddat de kandidaat deskundig is en niet iemand zonder enige achtergrond, kennis en ervaring
endat de kandidaat in de gaten heeft wat er ECHT onder de mensen leeft.
De waarheid maar dat lukt nooit net als een blad aan een boom
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Wanneer gekozen dan ook het termijn uitzit. En niets zegt achter de coulissen dat hij/zij het maar
voor 2 jaar gaat doen.

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





Doch zal niet snel op iemand stemmen die niet in mijn woonplaats
woont.
En de belangen van de gemeente, natuurlijk!!!
Ook van onbesproken gedrag zijn vind ik een groot punt.
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7 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens u, om in contact te
komen met een gemeenteraadslid?
35%

(n=238)
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30%
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20%
15%
13%

15%
10%

12%

6%

5%
0%
Zeer moeilijk

Moeilijk

Neutraal

Makkelijk

Zeer makkelijk Weet niet, nooit
geprobeerd

32% antwoordt "Neutraal" op vraag "7 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens u, om in contact te
komen met een gemeenteraadslid?."

Toelichting
Zeer
moeilijk



Ik vind dat een ambtenaar er voor de burger moet zijn en niet voor zijn /haar eigen
portemonee.

Moeilijk



Hebben geen tijd en sommige ontwijken moeilijke discussies.

Neutraal




Als je al contact hebt schiet je er bar weinig mee op.
Geloof dat de meesten wel redelijk makkelijk benaderbaar zijn.

Zeer
makkelijk




Ga van mijzelf uit. Ik stond tussen de mensen.
Sommige goede zijn makkelijk te benaderen en andere zitten in een ivoren toren.
Er zijn nog altijd raadsleden die bijna 4 jaar niets zeggen, maar wel flink euries
opstrijken. Zou niet moeten kunnen.
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8 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?

(n=236)

60%
48%

50%
40%

31%
30%
19%

20%
10%

1%
0%
Ik kijk met name naar de Ik kijk met name naar de
politieke partij
kandidaat

Dit is om het even

Weet niet

48% antwoordt "Ik kijk met name naar de politieke partij" op vraag "8 Wat weegt bij u zwaarder: de
politieke partij of de desbetreffende kandidaat?."

Toelichting
Ik kijk met
name naar
de politieke
partij






Ik kijk met
name naar
de
kandidaat




Dit is om het
even







Weet niet



Belangrijk vind ik de integriteit van de partij bij de selectie van kandidaten op een
aantal aspecten die hierboven al zijn genoemd.
En ik kijk ook zeker naar de kandidaat, en dat gezeur in Weert dat er jonge
nieuwe mensen op een lijst staan, die de stemmen krijgen en dat er dan OUD
gedienden die maar geen afscheid kunnen nemen met hun voorkeurstemmen
toch weer in de raad gaan zitten diep triest. Dus dat is waar ik rekening mee houd
als het gaat over mensen.
Standpunten partij zijn het belangrijkst. Maar daarnaast vind ik het ook prettig als
ik iemand ken, dan zal daar m'n stem naaruit gaan. Ook al staat ie onderaan de
lijst van die partij.
Bij gemeenteraadsverkiezingen de persoon. Landelijk de partij.
Normaal zou ik naar de partij kijken maar ben van fan van 1 kandidaat dus kijk nu
daar naar
Op lokaal niveau is voor mij partijpolitiek niet belangrijk. Die is vooral vastgelegd
voor uitvoering op landelijk niveau. Ik vind zelfs dat lokaal bestuur afstand zou
moeten nemen van landelijke politiek.
Beiden zijn voor mij belangrijk, maar moet me wel enigsinds kunnen vinden in de
party.
Vroeger waren veel kandidaten te dik ,nu zijn er veel slankere kandidaten ,maar
de uitkomst is hetzelfde .Uitspraak uit het verleden ,de varkens bij de boer
hebben meer ruimte dan een wethouder in zijn kantoor .Nu hebben ze een
gouden toren en een POORT VAN LIMBURG die als een molensteen om de hals
van de bewoners hangt .
prestatie drang was er vroeger , nu net zo erg .Men is blind voor de realiteit .
Ik kijk eerst naar de partij liefst plaatselijke partijen
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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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