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Gemeenteraadsverkiezingen Asten
Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Eind vorig jaar hebben we via het
burgerpanel hierover al een onderzoek gehouden. Toen bleek een ruime meerderheid nog zwevend.
Inmiddels komt de dag dat we mogen stemmen steeds dichterbij. Weet u al waar uw stem naartoe
gaat?

1 Weet u op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen?
45%

(n=349)
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0%
Ja, op dezelfde partij Ja, op een andere
Nee, nog geen idee
als vier jaar geleden partij dan vorige keer
maar ik ga wel
stemmen

Ik twijfel of ik ga
stemmen

Ik ga niet stemmen

41% antwoordt "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen" op vraag "1 Weet u op welke partij u
gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?."

Toelichting
Ja, op dezelfde
partij als vier jaar
geleden





Ja, op een andere
partij dan vorige
keer



Nee, nog geen
idee maar ik ga
wel stemmen










D66 is de meest sociale partij, wil burgers betrekken en is voor meer
transparantie
Deze partij is de afgelopen 4 jaren actief gebleven op het vlak waar mijn hart
naar uit gaat. Dat kan ik van de andere partijen niet zeggen.
En dan is het vooral om de betrouwbaarheid van een persoon op die lijst.
Algemeen Belang keert zich volledig tegen het Patersklooster als
gemeenschapshuis
Voor mijn gevoel stem je bij de lokale verkiezingen meer op een persoon dan
op een partij.
Behoorlijk wat nieuwe gezichten op de lijsten. Moet me nog goed
oriënteren.
Ben me nog aan het inlezen en orienteren.
Ik vind het zo moeilijk dit jaar, vind de kwaliteit niet zo groot deze keet.
Vraag 1 tot 3 is niet ingesteld op personen die pas (weer) in Asten wonen
Weet niet meer wat ik vorige keer gestemd heb.
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Ik twijfel of ik ga
stemmen




Ik heb niet veel vertrouwen in de politiek
Na ruim 40 jaar alle kansen op stemmen te hebben benut ben ik het nu zat.
Ik stop met stemmen en ze zien maar wat ze ermee doen.

Ik ga niet
stemmen





Eerste jaar niet
Geen enkel gehoor bij partijen en college tijdens een voorval
Het maakt voor mijn gevoel weinig uit op welke partij je stemt. Het is te
weinig onderscheidend.
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1.1 Hoe komt u tot een stemkeuze?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=330)

47%

33%

30%

21%
17%

Anders

Weet niet

11%

Ik stem altijd op dezelfde partij

Ik bezoek politieke
forumbijeenkomsten

Via de kieswijzer van ED

Via de Lokale Stemwijzer van
Peelbelang

Ik luister naar de lokale omroep

Ik lees het ED
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7%

Ik lees Peelbelang
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Het meest gekozen antwoord (47%) op vraag 1.1 Hoe komt u tot een stemkeuze? is: "Ik lees
Peelbelang".

Anders, namelijk:






















Achter
Actueel onderwerp
Ben actief binnen de partij
Ben lid van die partij
Ben lid van politieke partij
Ben lijsttrekker
De folders van de partijen
De standpunten van de partijen op internet bekijken
Door gesprekken met anderen
Doorlezen partijprograma's
Een goede vriendin van mij zit in die partij.Zij houdt me op de hoogte en ik gun haar mijn stem
Enige linkse partij in Asten.
Facebook
Ik ben gevraagd of ik op haar wil stemmen
Ik ben lid van de PGA
Ik ben lid van deze partij en actief in de achterban
Ik bepaal mijn keuze op het beleid wat door de bepaalde partij is gevoerd de afgelopen 4 jaar
Ik denk zelf na
Ik spreek ze aan.
Ik sta zelf op de lijst
Ik stem meestal op dezelfde partij
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Ik stem op een bekende
Ik verdiep me in de politiek
Ik zou graag een overzicht willen zien wie, wat heeft beloofd en wat de resultaten behaald zijn.
Inside info
Kijk wat de standpunten zijn en kijk dan of deze bij me passen
Landelijk nieuws
Lezen van de parijprogramma's
Lid CDA
Lid van de partij
Media
Partij volgen in de praktijk, de dagelijkse manier van besturen
Partij-Folders
Persoon
Persoon die ik ken en wiens oordeelsvermogen ik vertrouw
Politieke voorkeur
Sportvriend
Sta op de lijst vaan die partij
Stemwijzer
Stemwijzer van het AD
Teleurgesteld in vorige partij & ander zwaartepunt
Verkiezingsprogrammas vergelijken
Via tv programma
Volg politieke partijen het hele jaar door en welke doelen zij bereikt hebben
Vorige keer andere keuze gemaakt anders altijd zelfde partij
Website van de partij

Toelichting













De kieswijzer van ED moet ik nog gaan invullen
Dit jaar is doorslaggevend het scholenplan Asten.
Er is maar één beetje progressieve partij in Asten
Er is weinig bekent wat de partijen doen. weet niet waar ik de informatie vandaan moet halen.
Ik heb geen idee waar de partijen voor staan. Ik stem alleen als ik een bewuste keuze kan maken
en weet waarvoor ik stem. Op dit moment is dat nog niet.
Ik heb mij daar nog niet in verdiept
Ik wil bewust kiezen, dus nog meer orienteren
Lastig om te weten te komen welke punten er leven in Asten en hoe elke partij daarin staat. De
stemwijzer geeft alleen een stelling en geen uitleg. Dan kun je geen (goeie) keuze maken!
Omdat die partij landelijk als enige tegen het gebruik van wietteelt is.
Praatjes vullen geen gaatjes. Dus ik lees het niet eens meer.
Weet niet waar ik de kandidaten overzicht van de gemeente kan vinden
Weinig gezien van de standpunten lokale partijen
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2 Als u kijkt naar de vorige verkiezingen: op welk moment
was uw stemkeuze definitief?
(n=346)

36%

18%
14%
9%
4%
Ik heb niet gestemd tijdens de
vorige
gemeenteraadsverkiezingen

Anders

4%

Weet niet

8%

Pas in het stemhokje

Nadat ik erover had gesproken
met bekenden

Nadat ik wist welke personen
zich verkiesbaar hadden
gesteld

Nadat ik de partijprogramma’s
had doorgenomen

6%

Ik stem altijd op dezelfde partij

40%
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25%
20%
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10%
5%
0%

36% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma’s had doorgenomen" op vraag "2 Als u kijkt naar de
vorige verkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:














Behandeling SHP
Destijds stemde ik altijd op dezelfde partij (vanaf nu dus niet meer)
Gelijk aan landelijke verkiezingen
Ik sta zelf op de lijst
Na bezoek forumavond
Na lezing van de kranten
Nadat ik de lastste 4 jasr de revue heb laten passeren
Ook via een Stem-, Kieswijzer
Paar mnd vooraf
Stemwijzer
Uitigngen van partijen
Woonde toen elders
Zodra ik mij georienteerd heb conform de antwoorden op uw vraag 1.1

Toelichting
Ik stem altijd op
dezelfde partij





Ben lid van een politieke partij en dit is een prima en actieve partij met een
landelijke achterban.
IK stem altijd op dezelfde (landelijke) partij maar voor de gemeenteraad
maakt het mij niet uit.
Vorige verkiezingen stemde ik altijd dezelfde partij, nu niet.
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Nadat ik de
partijprogramma’s
had doorgenomen



Wie er verkiesbaar is vind ik ook belangrijk , maar ik kon maar 1 ding
aanvinken

Nadat ik wist welke
personen zich
verkiesbaar hadden
gesteld



Naar aanleiding van politiek afgelopen jaren. Welke partij heeft het in mijn
ogen het beste gedaan voor asten.

Weet niet



Heb te weinig info over wat partijen eigenlijk presteren met het omgaan
van collectief geld. Zie gemeentes (en hogere overheden) steeds meer als
bezig met het plukken van de burger dan dienstbaar aan de burger. Verder
heb ik twijfels over het kennisniveau van potentiele nieuwe wethouders,
nu zittende wethouders mogelijk stoppen.
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3 Kijkend naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vindt u
dat de partij waar u op heeft gestemd, uw stem goed heeft
gebruikt?
38%

36%

Weet niet

11%

Ik heb niet gestemd tijdens de
vorige
gemeenteraadsverkiezingen

Nee

14%

Ja

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

(n=335)

38% antwoordt "Weet niet" op vraag "3 Kijkend naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vindt u
dat de partij waar u op heeft gestemd, uw stem goed heeft gebruikt?."

Ja, want:





















Alle items zijn goed aangepakt
Alle speerpunten hebben ze verwezenlijkt
Asten kan weer terugkijken op een stabiele raadsperiode, waarin enkele belangrijke besluiten
zijn genomen naar mijn tevredenheid. Dit mede dankzij de partij die mijn stem kreeg bij de
vorige verkiezingen.
Belangenbehartiging
Beloften grotendeels nagekomen
Beloftes nagekomen, realistisch, duidelijk
Betrouwbaar
De gemeente staat er goed voor
De thema;s die ik belangrijk vind vertegenwoordigen ze op een goede manier
De zaken die ik belangrijk vind, zijn regelmatig in de raad besproken
Degelijk geregeerd
Degelijke opiniebeargumenteerde stellingnames
Denk ik...
Deze coalitie heeft goed werk verricht. Ik vind dat er veel rust is in de Astense politiek
Deze partij heeft actief zijn stem laten horen
Deze partij is tegen het gemeenschapshuis in te vestigen in het Patersklooster.
Doen waar ze voor staan
Er is goed op de financien gepast
Financien in orde
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Gaat goed in asten
Geen speciefieke reden, ik houd de gemeenteraad niet erg in de gaten, kijk meer naar de
landelijke overheid
Goed beleid gevoerd
Goed beleid gevoerd en opgekomen voor mijn belangen
Goed oppositie gevoerd.
Goed werk geleverd
Goede politieke zaken gedaan
Goede standpunten
Hebben genoeg kritische geluiden laten horen
Het blijft toch altijd dat ze veel dingen doen waar je het mee eens bent en sommige zaken doen
waar ik het niet mee eens ben
Het komt het dichts bij mijn ideeen
Hun programma groten deels uitgevoerd
Ik ben over de meeste beslissingen tevreden.
Ik ben te vreden met de inzet van hun raadsleden
Ik heb - zo is mij gebleken - op een betrouwbare partij met deskundige en realistische mensen
gestemd.
Ik overleg regelmatig met de partijvertegenwoordigers
Ik sta achter hun standpunten
Ik zie daar mijn eigen standpunten in terug
Inhoudelijke goede politiek gevoerd
Inzet raadsleden en commissieleden heel sterk en positief
Is goed opgekomen voor de agrarische belangen
Ja omdat ze als enige partij voor de landbouw opkomen
Komen beloftes na
Laat zich politiek horen
Liet alternatieven zien
Naar verwachting
Neem deel aan achterbanbijeenkomsten.
Oppositie gevoerd.
Partijprogramma's zijn uitgekomen
Positief kritisch t.o.v. college
Redelijk voldaan aan verwachting
Tegengeluid gegeven aan de coalitie
Veel doelen gerealiseerd
Veel van mijn zijn gerealiseerd door die partij
Vele beloften zijn klaar of in voorbereiding
Wat de plannen waren hebben ze zo goed mogelijk waar gemaakt.
We blijven strijden om fijnstof uitbreiding tegen te gaan m.n. tegen vee intensieve veehouderij!!
Ze doen het gewoon bijzonder goed!!
Ze doen hun best
Ze hebben 4 jaar in de coalitie gezeten en het heek goed gedaan
Ze hebben de coalitie kritisch gevolgd
Ze hebben een goed beleid gevoerd
Ze hebben geprobeerd hun doelstellingen te halen
Ze hebben goed gepresteerd in coalitie
Ze hebben goede oppositie gepleegd
Ze hebben het redelijk gedaan
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Ze hebben hun best gedaan het partijprogramma uit te voeren.
Ze hebben hun partijprogramma zo goed als het kon uitgevoerd
Ze hebben hun programma in afstemming met anderen deels uitgevoerd
Ze hebben hun woord nagekomen
Ze hebben zich aan beloften gehouden
Ze komen na wat ze zeggen
Ze komen op voor onze belangen
Ze maken de juiste keuzes
Ze volgen hun verkiezingsprogramma
Ze zat in de oppositie
Ze zijn actief op allerlei gebied
Ze zijn er voor ons als agrarische ondernemers, weten wat er speelt en hebben geen
vooroordelen waar ze niet alles van afweten. Laten zich heel goed informeren over lopende
zaken en dat is wat ik belangrijk vind
Zetten zich in voor ons dorp
Zij komen op voor de dingen die ik belangrijk vindt

Nee, want:



























AB denkt alleen maar aan eigen belang
Anders had ik nu voor geen andere partij gekozen
Anti landbouwpolitiek gevoerd
Blijft toch gemeentepolitiek dus vriendjes politiek
Deze partij heeft nooit duidelijk gemaakt wat van de verkiezingsbeloften is gerealiseerd. Je kunt
dus nooit controleren of je keuze heeft gebracht wat je er van verwachte. PARTIJEN moeten
verantwoording afleggen en niet elke verkiezingsperioden beloften doen die ik niet kan nagaan,
Deze partij is niet meer zichtbaar
Dit ten dele zie toelichting
Doet te weinig voor ouderen
Eenheidsworst
Er is nog niks veranderd
Er is te weinig gedaan afgelopen periode
Er is weinig tercht gekomen van de gedane beloftes
Er wordt van alles beloofd maar niet waargemaakt
Focus on de verkeerde zaken IPV verbeteringen voor Asten als leefgemeente
Gedane afspraken niet nagekomen
Geen zichtbare resultaten vanuit programma
Goedkeuring mestfabriek
Het Patersklooster had gekocht moeten worden!!
Ik heb er niets over gehoord
Ik sta voor een eerlijke dialoog, maar door druk van de coalitie kun je dit niet altijd uitvoeren
Ik wil een autovrij centrum en ik vind de scholenkwestie een staaltje van ongehoord bestuur.
In de oppositie
In een gemeente is het net als in de landelijke politiek; er moeten compromissen gesloten
worden. En dan gaat er nogal wat veroren van de intenties. Maar op lokaal nivo zijn de
verschillen mider groot dan landelijk, dus kan ik er ook makkelijker mee leven.
Is niet veel veranderd
Ne ben niet echt tevreden.
Nee niet helemaal, het had beter gekunt
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Niet alle verkiezingsbeloften zijn goed ingelost
Niet in coalitie
Niet waargemaakt wat men beloofde
Niet zichtbaar
Oppositiepartij heeft te weinig invloed
Te hard bezuinigd op de verkeerde zaken
Te onzichtbaar
Te weinig aandacht voor datgene wat ik belangrijk acht
Te weinig aanwezig in de debatten
Veel beloven en weinig uitvoeren
Veel beloven weinig of niets doen
Wat betreft de keuzes over de nieuwe basisscholen is totaal geen overleg geweest met de
Astense bevolking. Dat is een zeer kwalijke zaak.
Weinig inzicht in gekregen. Men geeft hier weinig info over
Weinig van gehoord
Ze doen niet wat ze beloven!
Ze had pittiger oppositie mogen voeren.
Ze hebben commentaar maar hebben geen oplossing en durven geen beslissing te nemen
Ze hebben niet genoeg zetels
Ze kloppen zich teveel p de borst, terwijl je het als politieke partijen toch allemaal samen doet.
Gelukkig is algemeen belang nog niet zo groot als de PNL in Laarbeek.
Ze wijzigden na de verkiezingen van standpunt
Ze zaten niet in het college
Zie toelichting

Toelichting
Ja, want:



Helaas is het in Asten zo dat de coalitie heel slecht luistert naar de oppositie. Zaken
zijn vooraf dichtgetimmerd en er is weinig mogelijkheid tot beweging

Nee,
want:



De geurnormen zoals die met name in Heusden nu zijn waardeer ik zeer, tegelijk is er
nog veel werk om de geur van met name slachtkuikens naar beneden te krijgen en
daar zie ik meer in de andere partij als met de vorige verkiezing.
Denk aan de ouderen en gehandicapten, ze komen er bekaaid af. Mijn ervaring is
schokkend wat een ernstige gehandicapte moeten mee maken en vechten voor enige
ondersteuning door de gemeente. Terwijl er de laatste najaren gesmeten wordt met
geld voor onderzoeken. Denk aan Anneke de Bruin en nu het Patershuis in de
Wilhelminastraat. Als er gestart werd met deskundige mensen en een goed
voorbereid plan hadden deze hoge kosten gespaard kunnen blijven. Dan had er meer
geld besteed kunnen worden voor de mensen die het keihard nodig hebben en het
zeker verdienen.
Er is nog steeds leeg stand in het centrum. Verder lopen we veel zorggeld mis door
medicijnenplan van de gemeente. Ook zijn er nog steeds te weinig sociale huur
woningen en starters woningen. De zorg via de WMO laat te wensen over. Het
basisscholen plan is er door geduwd zonder van tevoren de burgers te kennen en
mee laten denken in dit plan.Er wordt ook te weinig gedaan voor mensen aan de
onderkant van de samenleving.Te weinig blauw op straat. Al met al is er in mijn ogen
de afgelopen 4 jaar weinig tot niks bereikt.
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Weet
niet







Ik denk namelijk dat de partijen in Asten er niet alles toe doen. Veel items zijn zo
algemeen dat ze van (bijna) iedere partij kunnen zijn.
Ik kan eigenlijks niets concreets opnoemen. Hopelijk laat de raad zich niet piepelen
door eigenbelang eigenaar D'n Beiaard omdat bestaansrecht van
gemeenschapshuizen achterhaald is. Openbare gesubsidieerd vaak leegstaande
gebouwen te Asten in overvloed.
Ik weet niet meer op welke partij ik heb gestemd toen.
Weet niet precies welke partij ik gestemd heb!
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Plaatselijke politiek
4 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?

(n=335)

60%
50%
50%
40%
30%
30%
20%
13%
10%

5%

2%

0%

0%
Zeer
geïnteresseerd

Geïnteresseerd

Neutraal

Niet
geïnteresseerd

Helemaal niet
geïnteresseerd

Weet niet

50% antwoordt "Geïnteresseerd" op vraag "4 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?."

Toelichting
Zeer
geïnteresseerd



Ik vind het belangrijk wat de gemeente doet met ons gemeenschapsgeld.

Geïnteresseerd







Burgerinitiatief kan beter uit de verf komen
Geïnteresseerd in zaken die mij aangaan.
Ik volg de publicaties
Matig geinteresseerd, volg het enigszins, maar niet zoals de landelijke politiek
Was geinteresseerd

Niet
geïnteresseerd



Politiek is in het algemeen onkundig. Ook in Asten zie ik teveel gedoe om niks,
bureaucratie, dorpels opwerpen, dwalingen etc. Ja ik vind dat het politieke
systeem te ver is doorgeslagen en de burger blokkeert.
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5 Kent u alle partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in uw gemeente?

(n=334)

60%
48%

50%

50%

40%
30%
20%
10%
3%
0%
Ja, alle zes

Enkele partijen

Geen een

50% antwoordt "Enkele partijen" op vraag "5 Kent u alle partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in uw gemeente?."

Toelichting
Ja, alle
zes



Belangrijk!

Geen
een



Ik weet welke partijen er zijn en zie op de foto's bij iedere partij wel een bekend
gezicht. Eigenlijk van mensen die graag in de picture staan. Ik heb geen info over hun
kennis en kunde.
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6 Weet u wie de lijsttrekkers van de zes deelnemende
partijen zijn?

(n=335)

50%
43%

45%
40%
35%
30%

27%

25%
20%

18%

15%

11%

10%
5%
0%
Ja

Ik weet ze bijna allemaal

Een enkeling

Geen een

43% antwoordt "Een enkeling" op vraag "6 Weet u wie de lijsttrekkers van de zes deelnemende
partijen zijn?."

Toelichting
Ja



Omdat ik belangstelling heb.

Ik weet ze bijna
allemaal



4 van de 6 zijn me wel helder. Leefbaar Asten en PGA hebben nieuwe
lijsttrekkers. Die zijn voor mij nog onbekend.

Een enkeling



Het gaat toch om de inhoud, dus niet om de lijsttrekker, aantal kandidaten
op de lijst, etc.
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7 Heeft u wel eens contact gehad met lijsttrekkers?

(n=335)

60%
48%

50%
40%
31%
30%
18%

20%
10%
3%
0%
Ja, met alle lijsttrekkers

Ja met meer dan één

Met één lijsttrekker

Nee, nog nooit

48% antwoordt "Nee, nog nooit" op vraag "7 Heeft u wel eens contact gehad met lijsttrekkers?."

Toelichting
Ja, met alle
lijsttrekkers



De huidige lijsttrekkers ken ik allen, van de nieuwe bijna allen, PGA ken ik
nog niet, zij hebben zich nog niet actief voorgesteld

Ja met meer dan
één



Heb zowel contact gehad met lijsttrekkers alsook andere kandidaten.
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8 “Ik vind de lokale politiek interessanter dan de landelijke
politiek”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)
50%

(n=334)

46%

45%
40%
35%
30%
24%

25%
17%

20%
15%
10%

6%

5%

5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

30% is het (zeer) oneens met stelling 8 “Ik vind de lokale politiek interessanter dan de landelijke
politiek”, 22% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (46%).

Toelichting
Neutraal













Beide zijn belangrijk en dus interessant. Politieke besluiten maken een belangrijk
onderdeel uit van de manier waarop wij leven. Wij hebben een goed functionerende
democratie, zowel landelijk als lokaal. Dus beide koesteren en je invloed laten
gelden.
Beiden zijn belangrijk: de één zorg voor de algemene kaders, de ander komt op voor
de plaatselijke belangen.
De landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek is in zijn totaliteit zeer belangrijk.
Zij bepalen op elke niveau regels en wetten waar we ons aan moeten houden.
Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen stemt en zich goed verdiept want deze
raadsleden en dat geldt ook voor provinciaal en landelijk bepalen wel al onze regels
en wetten en die zijn er veel en veel meer als men ooit weet. Daarom moeten er zeer
gekwalificeerde en goede mensen zitten met kennis van zaken.
Die is" interessanter" omdat die dichter bij mij als inwoner van ons dorp staat en ik
er dus direct mee te maken kan krijgen...
Maar uiteindelijk hangt heel veel van de landelijke politiek af: subsidies,besluiten op
allerlei gebieden etc.,De manier echter,waarop de lokale politiek met bepaalde
lokale problemen omgaat en die oplost,is beslissend voor een stem op die partij.
Het is dichter bij waardoor de plaatselijke politiek meer kan betekenen voor je
omgeving. Landelijk staat ver af en gaat over de globale lijn. ZIj weten toch niet hoe
het gaat in Asten. Wat voor de ene gemeente goed is, geldt niet voor allen en
andersom.
Ik wil van allebei op de hoogte zijn wat er in de politiek gebeurt.
Zou wat dichter bij moeten staan maar de gevestigde politieke orde heeft weinig met
de burgers op
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Mee
oneens




Weet
niet




Lokale politiek zou zich moeten conformeren aan landelijke politiek. Ik bots
voortdurend tegen regeltjes op die in alle gemeentes weer anders zijn. Zeer
willekeurig en waardeloos om mee uit de voeten te kunnen. Ook Asten heeft
belachelijke regeltjes (bv bootcampen verbod in de bergweg, akkefietje heeft zeer
veel geld gekost, niemand die dit ene zier scheelt, etc. etc.).
Omdat de burger weinig inbreng heeft hier
Deze vraag is niet opportuun. Landelijk spelen er heel andere zaken . Soms
overlappen zaken elkaar met name op de sociale werkterreinen
Ik vind ze alle twee belangrijk.
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8.1 Kunt u dit kort toelichten? (n=163)









































Aangezien ikzelf als ondernemer enerszijds ontwikkelingen volg en daarbij ook beroep moet
doen op ruimtelijke zaken.
Allemaal ongeveer hetzelfde, geen duidelijke verschillen tussen partijen
Als landelijke pol.partijen ook lokaal goed bezig zijn dan hebben ze direct contact met de prov. en
landelijke pol. collega's Dan is er een goed wisselwerking van ideeen en wensen.
Asten is klein
Beide belangrijk
Beide hebben hun eigen waarde. Dus voor mij zijn beide interessant
Beide oninteressant.
Beide zijn hebben op hun terein interessante onderwerpen
Belangen wegen m.i. minder zwaar, standpunten liggen niet zover uiteen van de meeste partijen
Belangenbehartigen
Belangrijker
Ben minder met lokale issues bezig
Bij de landelijke politiek ben ik zeker niet minder betrokken.
Bij lokale verkiezingen ben je meer betrokken en heb je het idee dat er meer naar je geluisterd
wordt
Daar worden de grote lijnen uitgezet
Dat is mijn gevoel
De gemeente heeft geen echte band met de inwoner tenminste ik voel m niet
De gemeente problemen kun je nog wel beinvloeden dooe kontact met je eigen partij
raadsleden!!
De landelijke en lokale politiek zijn even belangrijk om je daarin te verdiepen
De politiek staat ver van mij af. neem bijvoorbeeld de landelijke politiek, dan zijn er veel meer
onderwerpen die mij aan gaan. denk aan belastingen, politie, motorrijtuigenbelasting.
huursubsidie, enz. allerlei onderwerpen die landelijk bepaald worden, en niet lokaal.
Deze staan dichter bij en is zichtbaarder
Dicht bij mijn bed vind ik belangrijker dan het geneuzel in den Haag
Dichter bij huis (2x)
Dichter bij huis dus meer relevant
Dichterbij
Dichterbij de burger en lokale problemen lokaal oplossen.
Dichterbij dus misschien wel effect
Die kunnen iets dicht biij de burgers doen als ze zich ook iets aantrekken van wat de burgers
willen
Direct betrokken en het gaat over ons dorp
Directere invloed op het van mijn familie in Asten
Dit gaat mij direct aan
Dit gaat om concrete zaken in mijn eigen omgeving
Dit heeft direct betrekking op mij en staat veel dichterbij en is makkelijker te overzien
Dit raakt ons veel meer in directe leefsituatie's
Dit staat dichter bij de burger
Dit staat dichter bij de kiezer.
Doen maar wat
Door het decentraliseren van bevoegdheden komt er meer.macht bij de gemeenten
Er wordt toch geen rekening gehouden met de wensen van de burgers
Er wordt totaal geen reclame gemaakt voor de partijen. M.u.v. de borden langs de weg maar
daar wordt ik niet wijzer van.
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Er zijn weinig echt belangrijke zaken die er in een kleine gemeente het verschil maken
Gaat ons meer aan
Gaat over belangrijker zaken.
Geen enkele consistentie en veel te weinig écht items.
Geen gehoor
Gemeentes samenvoegen.
Heeft meestal meer impact
Het beleid wordt in Den Haag gemaakt.
Het gaat om boer en partekeliere veiligheid
Het gaat om zaken dichter bij huis, met vaak bekende mensen in de partij.
Het gaat veel meer om dingen waar je zelf dagelijks bij betrokken bent
Het is afgeleid beleid. De VNG bepaalt al veel en oko de landelijke wetgeving stelt kaders.
Het raakt je directer
Het staat dichter bij je. Beleid wat zij voeren heeft direct invloed op mijn dorp
Hier hebben we als inwoners zelf baat bij, landelijk totaal niet
Hier is geen PVV.
Ik denk dat de landelijke politiek meer invloed heeft op de huidige eigen belangen
Ik vind de landelijke politiek veel meer invloed hebben dan de besluiten in de lokale politiek
Ik vind het allebei een vertoning van zieltjes winnen
Ik vindt de landelijke politiek meer doorslaggevend
In de landelijke politiek worden de grote lijnen uitgezet.
In het algemeen belangrijker
Interessant is anders dan belangrijk
Invloed van de landelijke politiek bepaald ook de lokale
Is vaak toch vriendjes politiek
Ja gaat om grotere vraagstukken.
Ja, gedoe rond het gemeenschapshuis. En de ambivalente keuzes voor de basisscholen.
Je bent meer betrokken omdat het over je eigen gemeete gaat waar je terugziet wat er gebeurt
met de verkiezingsprogramma's
Je kunt altijd commentaar geven op de bewuste partij
Koerswijzigingen zijn zeer beperkt
Korter bij
Landelijk heeft meer impact
Landelijk is belangrijker
Landelijk is bepalender dan lokaal
Landelijk lijkt zwaarwichtiger, internationaak ook relevant
Landelijk weet ik precies op welke partij ik wil stemmen.
Landelijk worden de "grote" beslissingen genomen.
Landelijke onderwerpen zijn toch belangrijker dan de lokale
Landelijke ontwikkelingen raken ook de lokale
Landelijke politiek behartigd niet de lokale politiek.
LANDELIJKE POLITIEK HEEFT MEER INVLOED OP MIJN WELZIJN.
Landelijke politiek komt wat makkelijker naar je toe. Landelijke politiek heeft macro economische
issues en buitenlandse/EU belangen. Dat spreekt mij veel meer aan dan de plaatselijke politiek
Landelijke politiek moet zich niet bemoeien met lokale politiek, want het gaat om meer te
beïnvloeden items
Landelijke politieke punten zijn voor mij belangrijker
Leefbaarheid en verenigingen
Letterlijk dichter bij huis en meer invloed
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LIjkt allemaal veel op elkaar.
Lokaal hebben te weinig invloed
Lokaal: eenheidsworst
Lokale politiek kent weinig inhoud en niveau van politici ligt erg laag
Lokale politiek raakt je dagelijks, en de stand van zaken van het dorp waar je woont is
belangrijker en tastbaarder dan de stand van zaken van het gehele land
Lokale politiek raakt me net zo zeer als landelijke politiek
Lokale politiek raakt mij meer,omdat de thema's je als burger direkt aangaan, snel resultaat en
meer beinvloeden van op wat er speelt.
Lokale politiek, beïnvloed je directe omgeving veel eerder dan de landelijke.
Meer directe invloed mogelijk
Meer in het nieuws dan regionaal
Meer invloed van inwoners
Nee (3x)
Niveau laag
Onderwerpen zijn meestal niet zo interessant. Plaatselijke politiek is ook elkaar flink "afzeiken".
Vooral in de laatse maanden voor de verkiezingen.
Plaatselijke politiek, plaatselijke problemen en plaatselijk beleid spreken mij meer aan omdat het
dichtbij en heel herkenbaar is.
Plaatselijke problemen oplossen
Politiek maakt zich niet populair
Raakt de eigen nabije omgeving
Raakt directer
Raakt mensen persoonlijker
Regelgeving komt zowel van Rijksoverheid als van lokale overheid.
Staat dichter bij dan de landelijke
Staat dichter bij je
Staat dichter bij mij.
Staat dichterbij. Gaat over eigen omgeving.
Staat toch dichter bij de burger en van de landelijke politiek weet je dat je besodemieterd wordt.
Staat veel dichter bij je.
Van de landelijke politiek merk je niet zoveel, Van de lokale veranderingen wel
Van minder grootte importantie.
Veel belangrijker
Veel meer directe betrokkenheid en afhankelijkheid
Waar je woont, gebeurt 't
Weinig interesse
Weinig invloed, weinig professinals, goed bedoelende mensen.
Weten wat er speelt.
Wij zijn meer afhankelijk van de landelijke regering, met name mbt economie ed
Ze nemen belangrijke beslissingen over de omgeving waarin ik woon en werk
Zeggenschap is veel kleiner
Zie toelichting
Zou misschien wel zo moeten zijn maar de landelijke politiek krijgt meer aandacht in de media en
gaat over grotere zaken.
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Weet niet = 25%
Toelichting
Toelichting 

In met name de dorpen gaat het in NL best wel goed en lijkt het in mijn opinie over
de marges terwijl het grote geheel door de bank genomen hetzelfde is.
De landelijke politiek gaat over NL als geheel en de verhouding tot het buitenland
en daar zijn wel de nodige verschillen te constateren. Dat maakt het interessanter.
Daarnaast kunnen in de lokale politiek persoonlijke motieven een grotere rol spelen
en daar heb ik geen invloed op, ook niet met m'n stem.
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9 “Ik heb meer vertrouwen in de lokale politici dan de politici
in Den Haag”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)

(n=332)
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Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

27% is het (zeer) eens met stelling 9 “Ik heb meer vertrouwen in de lokale politici dan de politici in
Den Haag”, 21% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (50%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Ja ik ken deze mensen en kan ze aanspreken.

Mee eens




In een dorp als Asten kent iedereen nagenoeg iedereen.
Plaatselijke politiek lijkt me nauwelijks corrupt. Politiek in steden, provincie en
landelijk is een onbetrouwbare zooi. Helaas heb ik geen enkele vertrouwen meer in
landelijke politiek. Waarom; omdat de schandalen dagelijks over de burger heen
rollen.

Neutraal



De kennis van vele raadsleden is heel beperkt. Ik knijp af en toe mijn tenen bij elkaar
als ik mensen uit de raad hoor praten over dingen waar ze helemaal niets of heel
weinig van af weten.
Eerlijk gezegd heb ik in geen een politici echt heel veel vertrouwen. Omdat zij ook
gebonden zijn aan ambtenaren of aan de coalitie. Ze zullen nooit de dingen uit
kunnen voeren. Waar ze voor staan. Ik vind met de knowhow over de gemeente
moet de plaatselijke politiek meer terugkoppelen naar de provincie en landelijk om
zo dingen voor elkaar te krijgen.
In den Haag speelt bij een aantal partijen te veel populisme, te veel opportunisme
en te veel gevoeligheid voor actuele zaken die er niet of te weinig toe doen. Dat is
lokaal (gelukkig) een stuk minder.
Neen want hier weet je ook niet wat ze precies doen, de juiste kennis en vooral
goede samenwerking met allen is zeer belangrijk. Indien men de juiste info niet
heeft dient men zich goed te laten voorlichten!
Zowel lokaal als landelijk heb je goede en minder goede politici. Lokaal heeft het
voordeel dat de afstand om ze te benaderen gering is.
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Mee
oneens






Weet niet




Het sociale domein onbetrouwbaar
Ik heb altijd t idee, dat de politiek in Asten doet wat ze zelf willen uit eigen belang of
gewin en niet even goed naar de eigen bevolking luisteren.
Nederland doet het goed , goede leider. Kwaliteit!!
Zie vorige toelichting. Het zou goed zijn om een maximum periode te benoemen
waarin men wethouder kan zijn
De landelijke politici vertrouw ik meer dan de lokale.
Deze enquête is moeilijk in te vullen omdat ik nog niet weet welke partijen
deelnemen. Ik heb nog maar 1 programma gezien.

23

9.1 Kunt u dit kort toelichten? (n=151)







































"Den Haag "is te ver van mijn bed show en teveel politiek van de randstad en niet van
plattelandsgemeenten.
Allebei niet veel vertrouwen
Als het zover is liegen ze allemaal
Asten heeft naar mijn mening kundige wethouders en integere raadsleden
Beloften komen ze vaker na
Bereikbaarder
De lokale politici zijn bekender en kun je vaker tegenkomen.
De lokale politiek zou een afspiegeling moeten zijn van de politici in Den Haag, dus ik heb niet
meer vertrouwen in de lokale politici
De meeste lokale politici doen hun werk met overtuiging en met hart voor het dorp, naast hun
reguliere baan; in Den Haag zijn het veelal stromannen c.q. lobbyisten ('zakkenvullers') voor
organisaties en bedrijven die bovendien vaak ook nog veel andere werkzaamheden er op
nahouden.
De meeste zijn oprecht bezig mete de Astense bevolking
De. effecten beter zichtbaar
Den Haag in zijn geheel kan heel vaak alle kanten uit.
Den haag staat veel te ver van de gewone mens. Daar zijn t allemaal kwakzalvers die ergens
boven de realiteit zweven en velen komen over alsof hun iq niet veel hoger ligt dan hun
schoenmaat
Deze mensen staan meer bij je en zijn makkelijker benaderbaar.
Deze politici spreek ik wel eens/kom ik tegen.
Deze staan wat dichterbij je. Deze worden er ook op aangesproken.
Dichter bij de burger
Dichter bij het volk, makkelijker benaderbaar
Dichterbij dus misschien wel effect
Dit zijn
Doel bereiken alleen voor de betreffende gemeente. Kundigheid niet altijd sterk.
Doelen makkelijker te realiseren en beter te volgen
E staat dichter bij de partij
Eenvoudiger benaderbaar
Er komt te weinig uit
Er wordt meer beloofd dan waargemaakt, zonder verantwoording. Verder twijfel ik aan de
kundigheid van diverse politici.
Er zijn al zo'n 9 (VVD)ministers af moeten treden vanwege onwaarheden. Dat zegt genoeg.
Lokale politici zijn persoonlijker.
Er zullen altijd compromissen gemaakt moeten worden in de verschillende belangen
Geen fulltime dus minder achtergrond, maar dat is geen verwijt natuurlijk
Geen gehoor
Goed kabinet en minister President Rutte
Haagse politici blijven ver van mijn bed, lokale kun je in de supermarkt nog eens tegenkomen en
zij weten ook dat ze aangesproken kunnen worden. Kortere lijntjes dus.
Halfrotte appels zul je best overal kunnen vinden
Het rode pluche/partijbelang is niet altijd het belang van het dorp. Men roest vast in de eigen
overtuiging
Het sociale domein onbetrouwbaar
Het staat dichterbij en je merkt eerder aan de veranderingen in je omgeving dan landelijk
Ik ga ervan uit dat ze allemaal hun best doen: lokaal en in Den Haag!
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Ik heb geen wantrouwen
Ik heb in politici zowiezo vrijwel geen vertrouwen
Ik kan me een beeld vormen bij de personen
Ik kan ze aanspreken
Ik vind de kwestie van de locatie voor t nieuwe gemeenschapshuis absurd, dat er 150.000 euro
weggegooid gaat worden aan een nutteloos onderzoek waarvan de uitkomst al bijna vaststaat.
Daarnaast vind de ik de kwestie van de scholen sanering en keuze vd vormen van onderwijs,
zonder ouders hierin te betrekken onacceptabel.
In
In beide gevallen is er sprake van misstanden
In nederland gaat het over luxe details
Je kunt lokale politici makkelijker aanspreken op het beleid
Ken ik beter
Komen afspraken niet na!!!!!!
Kort bij de deur is er meer invloed mogelijk
Lakale poletirk hold voor de landelijks uit
Landelijk doen ze wat ze willen, plaatselijk hebben we wel invloed, lijkt het.
Landelijk worden er zware eisen gesteld en is er een groot afbreukrisico voor politici.
Landelijk zijn ze slecht benaderbaar.
Landelijke politici zijn hoger opgeleid. Hier redeneren politici weleens kort door de bocht.
Landelijke politiek heeft specialisten, hoog opgeleid, in huis op elk vlak
Landelijke politiek zegt van alles, maar doet niet wat zezeggen of alleen gericht op eigen belang
Lijkt mij duidelijk, stelletje leugenaars. Maken niet waar van hun beloftes
Lokaal is dichterbij en kunnen meer voor mij betekenen
Lokaal speelt bij diverse politici(ook wethouders) eigen belang soms te hoog in het vaandel.
Lokaal speelt vriendjespolitiek meer een rol en dat lvind ik geen goede zaak
Lokale politici staan dichter bij de mensen en moeten daardoor persoonlijk stemmen "winnen"
Lokale politici wonen en werken tussen hun kiezers en tegenstanders en worden dus beter
gevolgd in hun manier van besturen en via kortere lijnen teruggefloten als dat nodig is. En omdat
het om concretere zaken in de eigen omgeving gaat ziet het publiek ook per direct wat het effect
van hun bestuur is. Landelijk is dat allemaal niet zo goed terug te koppelen. De landelijke politiek
zou dus eigenlijk regelmatig 'geijkt' moeten worden door middel van referenda om te kijken of
de bestuurders nog op koers zijn volgens de kiezers !
Lokale politici zijn er eerder voor jou!!
Lokale politici zijn meer beinvloedbaar door het resultast, omdat zij in/onder de bevolking leven.
Lokale politiek staat dichter bij me. Landelijke politie daar heb je geen invloed op.k
Makkelijker benaderbaar
Meer informatie en controle van de lokale partijen
Men kan sneller zaken behartigen die hier spelen
Moet en mag niet uitmaken of het landelijk of lokale politiek betreft!
Nagenoeg geen pers, slechte voor zitter van college van B&W, achterkamertjespolitiek
Nee
Net voor de gemeente raads verkiezen drukken ze het bassischolen plan door. Dit hadden ze
moeten afwachten tot na de verkiezingen. Het is allemaal het zelfde, ze doen toch waar ze zelf
zin in hebben!!
Niveau in astense politiek ligt laag
Omdat ze dichter bij je staan
Ontbreekt vaak aan deskundigheid.Geen partij tegenover college
Plaatselijke politici zijn amateurs
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Roepen veel maken het niet waar
Sinds de crisis ben ik wakker geschud.
Staan dichter bij bevolking zijn meestal plaatselijk meer betrokken
Staan dichterbij, aanspreekbaar
Staan dichterbij, keuzes hebben meer direct gevolg
Staan voor onze gemeente
Standpunten liggen dichter bij elkaar
Te kiezen personen gaan veel voor belangrijk gevonden worden
Teko
Toezicht in gemeente minimaal
Verkeerde partij aan zet
Vertrouwen gaat te paar.....
Vriendjespolitiek
Wil ik niet
Ze beloven beide veel maar er komt zo weinig uit. voor de burgers
Ze doen hun best op heel verschillende posities en beslissen over andere problemen.
Ze komen bijna nooit de beloftes na
Zie 8.1
Zie antwoord 8
Zie mijn voorgaande opmerkingen over lokale politiek
Zie opmerking bij vorige vraag
Zie toelichting
Zie vorige vraag
Zie vraag 8
Zij kennen de gemeentenaren en andersom
Zij kennen ons dorp
Zijn beter benaderbaar
Zoals hierboven vermeld, de plaatselijke politiek staat ver van mij af.

Weet niet = 29%
Toelichting
Toelichting 




De meeste lokale politici doen hun werk met overtuiging en met hart voor het dorp,
naast hun reguliere baan; in Den Haag zijn het veelal stromannen c.q. lobbyisten
('zakkenvullers') voor organisaties en bedrijven die bovendien vaak ook nog veel
andere werkzaamheden er op nahouden
Is duidelijk !
Wat kan ik meer toelichten dan dat ik zeer teleur gesteld ben in de landelijke-, en
mondiale politiek. Het is gewoon een kliek eigenbelang en laten de boel maar
ontsporen. Voorbeelden: Bankensysteem is hartstikke failliet, Verzekeraars met
miljoenen woekerpolissen. Organisatie en systeem bij Politie werkt niet. Het leger
met onvoldoende materiaal dat overigens niet eens werkt. En zo nog pagina's vol.
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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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