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

1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?
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keer
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42% antwoordt "Ja, op dezelfde partij als vorige keer" op vraag "6 Weet u al op welke partij u gaat
stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?." 94% van de respondenten zegt te
gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. (let op! Hier zitten stemmers
en niet-stemmers bij!)

Toelichting
Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer




Heel erg jammer dat de PVV hier in Heerlen niet mee doet. Hier vooral in
Meezenbroek en Schaesbergerveld de vuilnisbak van onze gemeente zitten veel
te veel buitenlanders. Die hebben nu bijna de overhand.
Stem, als oudere, op de OPH.

Ja, op een andere
partij dan vorige
keer




De PvdA wordt beter en meer sociaal-democratisch
Ja ik kijk wat afgelopen periode is gebeurd en wat nieuwe plannen zijn.

Nee, nog geen
idee maar ik ga
wel stemmen



Voor de eerste keer weet ik het nog niet.

Ik twijfel of ik ga
stemmen




Ik ben gehandicapt.
Mijn stem op de ouderenpartij ging naar een wethouder van de PvdA.
Dit was een verloren stem.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (61%) op vraag 6.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders



Helaas maar minimale invloed op de dorpspolitiek alhier.
Zou verplicht moeten zijn

Toelichting




Antwoorden zijn toch duidelijk, nietwaar!
Ik begrijp er niets van als mensen niet gaan stemmen.
Vind het idioot dat een Wethouder namens 2 partijen in het College vertegenwoordigd is. PvdA is
bepaald geen stemmentrekker, dan maar ook voor de OPH, voor de zekerheid van het baantje.
WALGELIJK.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=7)
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Het meest gekozen antwoord (67%) op vraag 6.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt".

Let op! laag aantal respondenten! (n=7)
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=4)

54%

50%
40%

33%

30%
20%

16%

14%

10%
0%
Praktische
belemmeringen (tijd,
locatie van het
stembureau, vervoer
etc.)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (54%) op vraag 6.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen? is: "Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt".

Anders, namelijk:



Eventuele verhuizing?
Zie boven.

Let op! laag aantal respondenten! (n=4)
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
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0%

46% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "7 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:










Combinatie van wie zich verkiesbaar stelt en landelijke politiek
De partij die het beste aansluit bij mijn opvattingen over hoe de maatschappij er uit zou
moeten zien
Ik stem meestal op dezelfde partij.
In ieder geval geen lokale partij
Na het lezen van partijprogramma's maak ik m'n keuze
Na te weten komen wat ze gedaan hebben
Op basis van wat ik de afgelopen 4 jaar van de partijen gezien en gehoord heb
Tot nu toe altijd op dezelfde partij gestemd, maar deze keer dus niet...wordt een andere!
Zie opmerking bij 6
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Toelichting
Ik stem altijd op dezelfde partij



Nadat ik de partijprogramma’s heb
doorgenomen



Nadat ik weet welke personen zich
verkiesbaar stellen




Anders, namelijk



Wat moet ik, als oudere, dan op
stemmen in Heerlen ?????
Duidelijk, niertwaar!

De personen en de bijbehorende partij
(partijprogramma)
Ik geloof niet meer in het ouderwetse
partijenstelsel. Ik kijk dus naar wie er
verkiesbaar is. Als ik zijn/haar
standpunten ken zal ik daarvoor gaan.
Lokale politiek is voor mij daarvoor
anders dan landelijke politiek.
Partijen beloven heel veel voor de
verkiezingen erna zie je daar niets van
terug
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3 Aan welke thema's moeten politieke partijen in Heerlen
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (76%) op vraag 8 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:

















"Let's make Heerlen great again!"
Aanpak probleem wijken en mensen die dit veroorzaken, en transparant zijn over wat er wel en
niet gaande is.
Afschaffen asiel instroom.
Armoede
Betaalbare huurwoningen
Centrumplan en parkstad herindeling
Centrumvoorziening / Contact met ondernemers
Cultuur (2x)
Cultuur en evenementen
De Braindrain
De uitgangspunten van de partij
De visie van Heerlen en Hoensbroek
Duurzaamheid
Fietsbeleid
Fietsverkeer/ routes en wandelpaden en verlichting bij parc imstenrade
Fusie op parkstadniveau
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Gezelligheid
Groenbeheer, beheer van groenprojecten
Het multiculturele aspect van de stad en tolerantie van haar inwoners
Jeugd (Scouting)
Laten zien dat de stadsdelen ook meetellen en dat we daar ècht iets van zien.
Leegstand aanpakken
Maak nu eens een definitief centrum plan voor de lange termijn, zie b.v. Valkenburg
Mens en milieu. Val ouderen, >60, niet lastig met sollicitatiplicht en korten op de uitkering.
Bouwverordening nieuwbouw, A+++ status, met zonnepanelen en opvangbak regenwater. Zeker
overheidsgebouwen. Sibelco dicht. Handhaving verbaliseren op zwerfvuil begin bijv. met de
studenten van de MTS! Ambtenaren laten stoppen met de adminstratie v/d verzekeringen en de
regering., maar hun eigen omgeving helpen. Steun niet Den Haag, dit is al een boemloze punt
qua geld. Vaar je eigen koers.
Milieu, afvalproblemen, jeugdproblematiek m.n. overlast hangjongeren.
Minder asielzoekers en allochtonen
Natuur en milieu
Openbaar vervoer voor ouderen.(gratis)
Parkeerbeleid/parkeerkosten
Sociale gelijkheid
Sociale woningbouw
Veganisme, voor het milieu, de dieren, onze gezondheid en armoede in de wereld
Vergrijzing veraangenamen
Versterking van economie en bestuurlijke kracht d.m.v. fusie met buurgemeenten.
Weerbaarheid i.v.m. toekomstige te verwachten crises. Dus lokaal, circulair en duurzaam, m.n.
voor wat betreft voedselvoorziening.
Zwembad. Een warm, groen en gastvrij centrum.

Toelichting






Dat geblabla van de burgemeester zie ik niet in de stadsdelen terug. Het gaat om veel kleine
dingen: groenvoorziening, openbaar vervoer, het rein houden van de straten.
Een duidelijke visie formuleren wat ze met Hoensbroek en Heerlen willen doen en Mn het
centrum. Hoe wordt Heerlen en Hoensbroek weer een gezellige, sfeervolle stad zoals het vroeger
ooit was qua gebouwen, zelfstandigondernemers en evenementen.
Me dunkt, onderwerpen genoeg.
Uiteraard vind ik alle punten belangrijk maar dierenwelzijn staat voor mij toch voorop omdat dit
hard nodig is. (voor mens en dier)
Vooral voor gehandicapten en bejaarden valt er in Heerlen nog veel te verbeteren.... ook het
invoeren van digitale diensten door het gemeente bestuur houdt geen rekening met bejaarden,
vaak begrijpen ze het niet en moeten anderen hulp bieden... hetgeen de zelfstandigheid niet
bevorderd en wordt afhankelijkheid vergroot
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4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=183)
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Het meest gekozen antwoord (52%) op vraag 9 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "De krant".

Anders, namelijk:




















Aanwezig zijn
Actief deelnemen aan de politiek en kijken wie alles beloofd heeft en niets gedaan en wie zijn
beloften serieus neemt.
Bekende
Bezoek site's met programma's van politieke partijen
Brochure in brievenbus
De programma's vergelijken
Divers
Flyers van partijen
Gebruik geen stemwijzer
Gesprekken (2x)
Gesprekken met verkiesbare mensen.
Gezond verstand.
Info partijprogramma
Informatie van de partijen
Informatie van partijen en wat zij hebben gepresteerd
Internet (17x)
Internet op partij paginas
Internet, kennissen
Internet: partijprogramma's
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Internetsites
Landelijk partijbestuur
Landelijke politiek
Leg mijn oor te luisteren
Lokaal nieuws
Meerdere bronnen
Mensen in m'n omgeving omdat bedrijven en sociale media de regering bespeelt en dus niet
oprecht is.
Mijn gevoel welke kant we op moeten. Niet zoveel mogelijk spullen, maar veel aandacht voor
milieu.
Mijn kinderen adviseren
Niet nodig
Overal waar mogelijk.
Partij programma's
Partijen zelf
Partijprogramma dat in brievenbus valt
Partijprogramma en vooral partijpolitiek in hetverleden
Partijprogramma.
Partijprogramma's (2x)
Perodieken
Personlijke contacten
Politiek inzicht
Sociaal media
Social media
Sociale media
Van de partijen zelf
Vanuit mijn eigen partij
Verkiezingsprogramma's
Wat ik zie en hoor.
Website's partijen
Websites
Websites van lokale partijen
Zie antwoord vraag 7

Toelichting




Bijeenkomsten voor o.a. senioren
Stemmen in de gemeente dan moet je ook informatie krijgen. Het weekblad krijgen we al
maanden niet meer.
Zoals gezegd bij lokale politiek bij mensen die ik ken of weet waar zij voor staan
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1%
1%
0%

Weet niet

5%

Anders, namelijk:

Dat ik me kan identificeren met de kandidaat

Dat ik de kandidaat leuk vind overkomen

23%

Dat ik het eens ben met zijn/haar standpunten

1%

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

0%

Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

2%

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

1%

Dat de kandidaat een vrouw is

0%
0%

Dat de kandidaat een man is

Dat hij of zij een geschikte wethouderskandidaat is

10%

Dat hij of zij van onbesproken gedrag is, dat hij of zij niet
veroordeeld is voor of verdacht is van een strafbaar feit

25%

Dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt

Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners

5 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
(n=184)
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31% antwoordt "Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners" op vraag "10 Wat vindt u
het belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:

Dat de kandidaat over de benodigde competenties beschikt en integer is
Dat ie eerlijk is.
Hier waren meerdere antwoorden nodig. Een belangrijkste telt niet als andere aspecten van de
kandidaat onacceptabel zijn.
Ik zoek een maatje/koempel.
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Meerdere antwoorden mogelijk?!
Meerdere van hierboven omschreven...
Werkt uit belang vasn anderen en niet uit eigenbelang.
Zie vorige vraag

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



Het is moeilijk de belangrijkste op te geven omdat het een met het
ander is verbonden.

Dat ik het eens ben met
zijn/haar standpunten



En aandacht heeft voor een sociaal leefklimaat in Heerlen.
en niet een populistisch beleid, wat nu vaak aan de orde is.

Anders, namelijk:



Een kandidaat moet opkomen voor alle inwoners, maar m.n. voor
inwoners die in de knel ( dreigen te ) komen. Zij moet inderdaad haar
beloften nakomen en waar maken en absoluut van onbesproken
gedrag zijn!
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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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