Lijsttrekker
1. Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?
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Ik vind de standpunten van de politieke partij belangrijker dan de kandidaat die
hierachter staat.
Zou eigenlijk voor iedereen zo moeten zijn maar helaas kijken de meeste
mensen vooral naar de lijsttrekkers en hoe goed zij voor de dag komen en
minder naar de echte standpunten van de partij erachter.
Jeugdige kandidaat krijgt voorkeur. Weet wat leeft onder jongeren/jong
volwassenen
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2. Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
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Anders, namelijk:









1 pot nat.
Dat hij/zij op een integere (eerlijk, transparant en respectvol) manier de belangen van inwoners,
bezoekers en passanten behartigd vanuit de overtuiging die hij/zij kenbaar heeft gemaakt in het
verkiezingsprogramma. Daarbij ontkomt ook een integer volksvertegenwoordiger niet aan
compromissen met andere partijen.
Geloofwaardig inzet voorkomen standpunten
Het midden weet te vinden tussen de diverse belangen, goed communiceert en ook tijdens de
campagne laat weten dat werken in coalitieverband betekent dat men compromissen moet
sluiten
Het moet een betrouwbaar iemand zijn.
Hij moet zich bewust zijn van de rol van de raad (kaders stellen en het college controleren) en
vooral ook in staat zijn te debatteren (dus niet van het papier zijn betoog voor te lezen) en vooral
ook burgerinitiatieven aan te moedigen en ondersteunen
Ik zou graag willen dat Groen Links mee deed
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3. Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor een
kandidaat?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Als de kandidaat van waarde kan zijn voor de gemeente.
Betrouwbaar en bekwaam is
Betrouwbaar.
Bij voorkeur niet afkomstig uit onderwijs en overheidswereld, maar uit het bedrijfsleven ,
resultaatgericht en tussen de 30 en 45 jaar
Dat de kandidaat heeft nagedacht over wat van hem verwacht wordt en, naast zijn
partijbelang, ook het algemeen belang in de gaten heeft.
Dat de kandidaat rationele besluiten neemt.
Dat de kandidaat tussen de inwoners staat en niet er boven
Dat diegene echt weet waar hij/zij het over heeft en cijfers niet misbruikt.
Dat hij of zij intelligent is en weet wat er leeft maar zonder populistisch te zijn
Dat hij/zij zegt wat hij/zij doet en doet wat hij/zij zegt
De beste kandidaat,en die de bevolking knet
De gemaakte beloftes nakomt
Deskundig
Duidelijk en eerlijk verhaal wat lokaal past
Een kandidaat die zichtbaar is binnen onze samenleving en luistert naar wat er onder de
bewoners leeft
Een kandidaat moet charisma hebben, beloftes nakomen en eerlijk zijn
Eerlijk en standvastig
Eerlijk is
Eerlijkheid en geen eigenbelang
Geen
Genuanceerd kan denken
Iemand met een frisse blik, die out of the box kan denken.
Integer en transparant
Kennis
Kennis van zaken heeft
Kwaliteit en deskundigheid staat voorop
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Maakt geen enkel verschil
Staat voor zijn gedachtengoed
Sterke persoonlijkheid
Uit het bedrijfsleven
Verstandig kundig integer
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