Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?
60%

(n=170)

54%

50%
40%
29%

30%
20%

9%

10%

5%

2%
Ik ga niet stemmen

Ik twijfel of ik ga stemmen

Nee, nog geen idee maar ik ga
wel stemmen

Ja, op een andere partij dan
vorige keer

Ja, op dezelfde partij als vorige
keer

0%

Toelichting
Ik ga niet stemmen



Ik woon in het buitenland, maar ben wel heel betrokken bij Geldrop en haar
politiek !

1

1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
60%

55%

(n=155)

55%

50%
40%
40%
30%
20%
10%
1%
0%
Omdat stemmen een
democratisch recht is

Stemmen geeft mij de
kans om me te laten
horen

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

Anders

Anders, namelijk:



Ik wil niet dat enge partijen het (te veel) voor het zeggen krijgen
Omdat ik maatschappelijk betrokken ben

Toelichting



Een maatschappij vorm je samen met anderen; daar hoort de betrokkenheid met de politiek ook
bij
Het is een grondwettelijk recht sinds begin 1900. Dat is iets anders dan de "10001" andere dem.
rechten.. Een stembiljet kun je niet horen/laten horen. Met stemmen toon je
verantwoordelijkheid voor de samenleving, je bewijst dat je leefomgeving ertoe doet. Dat
probeer je in één stem te leggen. Dat is moeilijk genoeg
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
67%

70%

(n=3)

60%
50%
40%

33%

30%
20%
10%
0%
Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt

Anders

Let op! Zeer laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:



Ik woon in een andere gemeente, dit is mijn werkgemeente
Zie 1
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=9)

67%

70%
60%
50%
40%
30%

22%

20%
11%

11%

Anders

Weet niet

10%
0%
Ik geloof niet dat mijn Ik weet niet op welke
stem het verschil maakt partij ik moet stemmen

Let op! Zeer laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:


Ze doen toch maar wat ze willen
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige verkiezingen: op welk
moment was uw stemkeuze definitief?
60%

(n=167)

51%

50%
40%
30%

3%

4%

4%

3%

Ik heb tijdens de vorige
verkiezingen niet gestemd

weet niet

5%

10%

Anders

15%

14%

In het stemhokje

20%

Nadat ik eroer 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%

Anders, namelijk:








Info
Invullen stemwijzer
Ligt aan de ervaringen van de afgelopen 4 jaar; hoe zij gestemd hebben in de diverse besturen
Nvt
Ondermeer hoe de politici geacteerd hebben d afgelopen periode(s) . dit tezamen met het
partijprogramma.
Teleurgesteld in een aantal partijen
Woonde hier nog niet

Toelichting
Nadat ik de partijprogramma’s heb
doorgenomen




En erover heb gepraat met bekenden
Praten met bekende beinvloed mij wel

Nadat ik weet welke personen zich
verkiesbaar stellen



Vreemd dat bij deze vraag geen meerdere antwoorden
mogelijk zijn. Juist bij lokale verkiezingen spelen vaak diverse
factoren een rol. Dit is voor het ONDERZOEK meer dan alleen
maar een gemiste kans !!!!!!!

Anders



Ik volg herhaaldelijk de beraadslagingen van de
gemeenteraad maar ook de Kamerdebatten en lees daar
bovendien veel over
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3 Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vindt
u dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft
gebruikt?

(n=165)

40%

9%

Ik heb niet gestemd
tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezing
en

8%

Weet niet

Nee

Ja

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

42%

Toelichting
Ja



In grote lijnen wel, maar ik ik heb af en toe het idee dat de
oppositie/coalitie niet in elkaars denklijn willen en/of kunnen gaan
zitten.

Nee



Geen wethouder, dus kleinere partij. wel in de raad dus is invloed
klein.

Weet niet



Woonde nog in een andere gemeente

Ik heb niet gestemd tijdens 
de vorige
gemeenteraadsverkiezingen

Woonde hier nog niet. 35 jaar buiten NL gewoond.

6

3.1 Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat de partij waar u op hebt
gestemd tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen uw stem goed heeft
gebruikt? (n=71)
Toelichting (39%):





























Attentie voor ouderen
Behartigen de belangen goed
Belangrijke verbeteringen tot stand gebracht
Consistent en met oog en oor voor inwoners
De door mij gekozen partij probeert wel degelijk zaken uit haar verkiezingsprogramma te
verwezenlijken
De partij heeft het programma, waar mogelijk, uitgevoerd.
De partij laat zich geregeld horen/is actief in de gemeenteraad. De onderwerpen spreken mij aan
en dragen mijn goedkeuring.
De thema's die voor mij maatschappelijk van belang zijn hebben ook de aandacht gekregen van
de partij waar ik op heb gestemd
Hebben verantwoordelijkheid getoond,hebben wethouder geleverd.
Heeft goede zaken geregeld
Houd zich aan hun woorden
Ik kijk voornamelijk naar de zaken waar ze voor staan en dus ook van zich laten horen in de
gemeenteraad. Ik moet nog iets beter gaan opletten wat de rsultaten darvan zijn op de langdere
termijn.
In eerste in
Kijken naar verkwisting
Komen op voor de eigen standpunten
Localepartij geef bij de gemeente raad meer voldoening dan landelijk.
Mierlose belangen goed vertegenwoordigd
Mijn partij komt goed op voor belangen van burger en natuur
Omdat de partij duurzaam is
Omdat de partij ondanks de compromissen die gemaakt worden, op essentiele punten overeind
is gebleven
Omdat ze doen wat ze geschreven hebben
Omdat ze proberen te doen wat ze beloofd hebben.
Omdat ze zich sterk gemaakt heeft om haar beloften waar te maken
Ze hebben deelgenomen aan het college en bijgedragen aan een sociaal Geldrop-Mierlo
Ze komen op voor mijn belangen.
Ze laten zich goed horen
Ze laten zich horen en ik denk dat ze goede dingen doen voor de gemeente
Ze zijn er voor gegaan.

Ik wil geen toelichting geven (56%)
Weet niet (4%)
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3.1 Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat de partij waar u op hebt
gestemd tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen uw stem niet goed
heeft gebruikt? (n=14)
Let op! Zeer laag aantal respondenten!
Toelichting (64%):










Beloftes niet nagekomen.
Geen wethouder, dus kleinere partij. wel in de raad dus is invloed klein.
Heeft te afwijkende mening over huren
Het door laten gaan van het verharde van het molenplein in Mierlo
Niet waar gemaakt wat er in hun verkiezingsprogramma stond
Of je krijgt geen gesprek of als je wel een gesprek hebt dan trekken zij zich daar niets van aan.
Pas na een, voor de gemeente, negatieve uitspraak blijkt dat men zich daarvan niets
aantrekt.van aan. En dat geldt ook voor de verantwoordelijke wethouder.
Veel beloftes, te weinig uitwerking
Ze hebben er 4 jaar helemaal niets van gebakken.
Ze laten het af en toe afweten tijdens de raadsvergaderingen en dat is een no-go vind ik

Ik wil geen toelichting geven (29%)
Weet niet (7%)
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4 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in GeldropMierlo volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens
de campagne)?

(n=164)

(meerdere antwoorden mogelijk)
80%

71%

70%

66%

65%

60%
50%

48%

40%
30%
20%

37%

38%
32%
22%
16%

10%
0%

Anders, namelijk:






















Aandacht voor Mierlo
Armoede bestreiding
Bewegingsmogelijkheden
Culturele ontwikkeling
Cultuur
Cultuur. o.a. verenigingen serieus nemen.
Duurzaam bouwen
Duurzaamheid en milieu
Energie
Evenementen
Integriteit en burgerinspraak
Jeugdzorg
Jeugdzorg en armoedebeleid en woonklimaat en veiligheid
Jongeren
Langzaam verkeerroutes
Meer woningen voor de ouderen die kleiner willen wonen maar wel geld hebben om iets
benoorlijks te kopen.
Milieu en duurzaamheid
Minder statushouders in dezelfde wijk proppen, beter verspreiden
Multiculturele samenleving
Natuur, energie en milieu
Onderwijs
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Opvang vluchtelingen
Sport
Stop jacht op (medicinale) thuis kwekers van cannabis voor privé gebruik
Waar zij voor staan, wat zijn hun speerpunten

Toelichting




Het klimaat is het belangrijkste thema van deze tijd. Onze nakomelingen zullen het moeten
doen met hetgeen wat wij van de wereld over laten. Daarom is dat voor mij HET thema.
Mijn gevoel de laatste jaren is dat er veel aandacht is voor Geldrop en stukken minder voor
Mierlo. Dat zou ik graag anders zien.
Werkgelegenheid en woningbouw zijn al heel lang geen echte gemeentelijke, maar regionale
zaken. Wat zijn algemene voorzieningen ? Het gemeentehuis ?
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5 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=165)

62%

60%
50%

43%

41%

40%
30%

22%

20%

15%

10%

5%

3%

0%
Een
stemwijzer

Het internet Politiek cafe

De krant

Debatten

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:

























Bewoners van de gemeente
Bij gemeenteraad gaat het voir mij om d3 persoon aan wie ik mijn stem geef
De straat
De weekbladen
Deb wijze waarop partijen opkomen voor de burgers
Die het beste bij mij uit komen hoe ik de denk met een sociaal karakter, voor de gewone
mensen en niet zelf verrijkend zijn.
Gemeenteraad en cie's
Gesprekken
Gesprekken met bekenden
Informatie door eigen ervaringen
Lokale berichtgeving en persoonlijk contact
Lokale kranten met hun doelstellingen.
Luisteren naar je ervaring
Middenstandsbelangen en ED
Overleg
Partij programma
Partner
Praten met anderen
Raadsverslagen, gezond verstand
Rechtstreekse contacten.
Tv en kamerverslagen
Tv-programma's, het tv-journaal
Uit mijn omgving
Waar er maar informatie te krijgen is

Toelichting


Het bezoeken van (publieke) bijeenkomsten, manifestaties etc.
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