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?

(n=210)
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Ik ga niet stemmen

43% antwoordt "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen" op vraag "1 Weet u al op welke partij
u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?."

Toelichting
Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer




SGP vertrouwd, komt beloften na
ZVV heeft t al 12 jaar heel erg goed gedaan

Ja, op een
andere partij
dan vorige keer



De locale partij waarop ik vorige keer heb gestemd, heft het niet waar
gemaakt.

Ik ga niet
stemmen



Ik vind dat de politiek geen enkel verschil maakt in de leefbaarheid van onze
omgeving. Beloftes worden gebroken, woorden worden verdraaid en
eigenbelang staat voorop!
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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 (59%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Stemmen geeft mij de kans om me te laten horen".

Anders, namelijk:



Dan lijkt het of je nog iets in te brengen hebt.
Via het stemmen kan ik invloed uitoefenen op het gemeentebestuur
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Let op! Laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:


Er wordt niet geluisterd naar de inwoners. Bijvoorbeeld Lidl
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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=8)
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Het meest gekozen antwoord (75%) op vraag 1.1 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:


Weinig vertrouwen in de politiek

4

2 Hoe bepaalt u uw stemkeuze?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=208)
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(bv. woonplaats, leeftijd,
geslacht)

Ik woon een verkiezingsdebat bij

Ik volg de lokale politiek (vanaf
de tribune of via de media)

Ik praat met bekenden

Ik maak een stemwijzer

Ik lees de partijprogramma’s

Ik stem altijd op dezelfde partij

0%

Het meest gekozen antwoord (50%) op vraag 2 Hoe bepaalt u uw stemkeuze? is: "Ik lees de
partijprogramma’s". 42% antwoordt de lokale politiek te volgen (vanaf de tribune of via de media).

Anders, namelijk:






Ik kijk naar de kandidaten
Ik weeg af welke partij het dichtst bij mijn overtuigingen en standpunten ligt
Nvt
Volg bepaalde beslissingen van de partijen
Wie qua partijprogramma het meest met mijn utopia overeenkomt

5

Het Kontakt organiseert samen met het Carillon en het Brabants Dagblad
verkiezingsdebatten, op 8 maart in Kerkdriel en op 12 maart in Zaltbommel.

3 Welk onderwerp zou u aan de kaak willen stellen in deze debatten? (n=200)
Onderwerp (63%):







































Afschaffen aardgasgebruik in glastuinbouw
Afschaffing hondenbelasting.
Afval verwerking/ grijze container
Arbeidsmigranten (2x)
Auto's in de vesting
Azielzoekers
Belasting verhoging op accijns / voedsel
Belastingen en omgaan met gemeenschapsgeld en bezuinigingen
Betaalbare huurwoningen vooral voor starters en ouderen, en handhaven,
Binnenstad Beleid
Binnenstad Zaltbommel
Buitenstad
Burgerparticipatie
Criminaliteit en veiligheid
Criminelen in de wietteelt
De hoge lasten in de gemeente Zaltbommel ten opzichte van andere gemeentes
De Leisure Dome
Drugs, zorg, sport
Duurzaamheid
Duurzaamheid. Ontwikkeling Bucko.
Eerlijke verdeling van woonruimte voor de arbeidsmigranten en de inwoners van de
gemeente
Eerlijkheid, geen vriendjes politiek. Zoals in Kerkdriel.
Energie en huisvesting immigranten
FACILITEITEN DOOR LATEN GAAN ZOALS LEISECENTER ZWEMBAD, EN VOOR HONDEN MEER
UITLAAT RUIMTE
Financiële
Functioneren van de ambtelijke organisatie ODR
Fusie: professionalisering
Geen geitenstallen
Geen iedee
Geld verspilling
Gezondheidszorg, mantelzorg(woningen), woz
Glasvezel bedrijven
Groen in de gemeente in de breedste zin van het woord (dus wel of geen kassen, wel of niet
kappen, onderhoud etc)
Handhaving parkeren
Herindeling (3x)
Herindeling met Maasdriel
Herinrichting buitengebied, huisvesting arbeidsmigranten, duurzaamheid land- en tuinbouw,
collectieve zonne-energie
Herverdeling, zondagsrust,
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Hoe dient de gemeenteraad het beste de belangen van alle inwoners? Door wie laten
raadsleden zich voeden voordat ze een standpunt nemen?
Hoe om te gaan met erfgoed Zaltbommel
Hondenpoep en kassen
Hondenuitrenvelden
Hopelijk snel samenvoegen Maasdriel en Zaltbommel
Huisvesting , Economie, zorg, tuinbouw
Huisvesting arbeidsmigranten (2x)
Huisvesting Arbeidsmigranten
Huisvesting arbeidsmigranten en paal en perk stellen aan kassengroei
Huisvesting buitenl werknemers
Huisvesting polen
Huisvesting van seizoensarbeiders
Immigratie (2x)
Industrialisering door glastuinbouw hoe mee om te gaan
Is er een limi aan de uitbreiding van bouw van woningen.
Jeugdzorg
Kleine kernen problematiek.
Lichtvervuiling
Los loopgebied voor honden voor zien van hekwerk in Hedel, behoud speel veldje
middellingseweg hedel
Luchtkwaliteit, ouderenhuisvesting
Maak het mogelijk dat er in Zaltbommel bedrijven zoals IKEA, MegaLidl, Kentucky Fried
Chicken enzo kunnen vestigen. Tevens goed voor de werkgelegenheid.
Meer activiteiten/festivalletjes laten organiseren. Jammer genoeg is dat niet mogelijk in
zaltbommel. Tenzij het vroeg afgelopen moet zijn. Erg jammer terwijl er in kerkdriel meer
wordt georganiseerd.
Milieu geluidsoverlast en luchtkwaliteit langs A2 en ventweg
Milieu, natuur, klimaat,
Minder geld naar cultuur
Minder verkeer in binnenstad
Misdaad
Mogelijkheid windmolenproject niet door te laten gaan
Natuur
Natuur en onderwijs
Ontwikkeling buitenstad
Openbare orde en veiligheid
Optreden boa's, controle hondenpoep,fusie gemeente kerkdriel en z'bommel
Opvang zwerfdieren
Ouderenzorg
Parkeerbeleid zaltbommel
Samengaan Maasdriel en Zaltbommel tot gemeente Bommelerwaard
Samengaan van de twee gemeenten
Samenvoegen gemeente
Samenwerking Maasdriel
Senioren
Spoor
Sport voorzieningen
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Straat vuil
Te weinig terrasjes
Uitbreiding Sachem
Uitgaven aan niet gemeenschaps doelen
Veiligheid algemeen
Veiligheid betere aanpak criminaliteit
Veiligheid en verkeer
Veiligheid fietsers en voetgangers
Veiligheid voor bewoners, handhaving van regels
Veiligheid-wangedrag
Veiliighjd
Verkeer en veiligheid
Verkeer/situatis
Verkeersveiligheid in de dorpen
Verkeersveiligheid, planologie/ontwikkeling, hondenpoep
Verschillende verkeerssituaties
Vervuiling door fijnstof in en rond Zaltbommel.
Visie voor toekomst stad/dorpen
W
Waarom zo weinig voorzieningen voor honden
Windenergie (2x)
Windenergie, verkeersbeleid in Waluwe, glasvezel voor bestaande woningen (niet louter
voor buitengebied), parkeren bezoekers binnenstad / poorterij, zondag openstelling
supermarkten, megastallen
Windmolens (2x)
Winkelbeleid binnenstad te conservatief
WMO
WMO, zorg
Woningmarkt , starters
Woonplezier
Zondagrust en milieu en vreemdelingenbeleid en zorg.
Zondagsrust en herindeling
Zondagsrust zorg voor ouderen en hulpbehoevenden veiligheid in kernen
Zorg (3x)
Zorg voor ouderen
Zwerf afval
Zwerfvuil op straat

Weet niet (37%)
Toelichting
Onderwerp:



1) Deze mensen worden geregeld uitgebuit en dat risico neemt alleen maar toe
als ze zijn gehuisvest bij de ondernemer op het erf.
2) Er zijn teveel gevallen van overlast / ongelukken / etc waar arbeidsmigranten
en seizoensarbeiders zijn betrokken.
3) De sector is te slecht georganiseerd om via zelfregulering dit vraagstuk op te
lossen.
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Belachelijk als die er zou komen, heel slecht voor Bommelse middenstand,
horeca etc. Ook qua verkeer (afwikkeling binnenkomend verkeer +
parkeerprobleem).
De autochtone bevolking wordt niet naar omgekeken. Alles wordt gedaan voor
de immigranten. Voorbeeld : zie maar eens aan een apartement te komen .
De metingen hieromtrent zijn al zeer lang alarmerend maar er wordt niets aan
gedaan. Bijvoorbeeld uitstoot amoniak van de megastallen in de omgeving en de
zeer hoge verkeersintensiteit van de nabijgelegen A2. Er worden woningen
gebouwd, steeds dichter bij de A2. Dat moet toch tot nadenken stemmen, maar
helaas gebeurt dat niet. Ook de binnenstad van Zaltbommel heeft vervuilde
lucht door het overmatige gemotoriseerde verkeer. Ook de rondwegen van de
binnenstad worden te vaak en te veel gebruikt door vrachtverkeer.
De ODR, ik heb daar nu regelmatig mee te maken, is absoluut niet
klantvriendelijk. Zij moeten er zijn om ons burgers te helpen / ondersteunen bij
onze aanvragen. Zeker als je de ambtelijke weg niet kent. Zij doen dat niet en
zijn zeer star in hun opstelling.
De tuinders varen er wel bij en maatschappij moet aannpassing wegen en
huisvesting opvangen. Beter dan de paar tuinders die we hebben hun
onderneming verder voeren in polen bij hun werknemers
De veiligheid voor de bewoners vind ik en belangrijk punt. De handhaving van de
regels is meer dan een parkeerboete uitschrijven.
Een sterke gemeente is hard nodig. Nu te kleinschalig.
Hoe partijen burgers betrokken willen houden bij de politiek.
Huidige verderling binnen bommelerwaard
Ieder jaar ontvangt gemeente maasdriel ongeveer € 200.000,- belasting voor het
in bezit hebben van hond/en via haar inwoners, hiervoor worden een keer per
week de afvalbakjes geledigd en nieuwe zakjes geplaatst,de tijdsduur mag men
niet in zijn geheel daarnaar toerekenen, want ik neem aan dat de beambte
meteen een algemene controle ronden houden. De te kleine uitlaat plaatjes
worden vrijwel niet gebruikt, een bron van bacterien, volgens dierenarts
Het enige aanwezige speelveld westelijke gedeelte van hedel, waar wordt
gevoetbald de kinderen hun vakantieweek doorbrengen, hondenbezitters hun
honden kunnen loslaten (socialiseren) wanneer er geen kinderen zijn, wordt
volgezet met huizen, waarom?
Ik pak in Zaltbommel regelmatig de fiets, maar kan nou niet zeggen dat het
prettig is om op veel plaatsen te fietsen. Meer vrijliggende fietspaden zodat je
vanuit alle wijken in de stad belangrijke plaatsen veilig kunt bereiken. Ook
natuurlijk veiliger voor de automobilist. En kinderen kunnen zich dan veiliger
zelfstandig verplaatsen. En de binnenstad veel beter "beloopbaar" maken zodat
ook mensen die slecht ter been zijn zich daar veilig kunnen verplaatsen. Nu zijn
er veel stoepjes, losliggende of scheefliggende verharding die soms ook moeilijk
begaanbaar is als je wat minder mobiel bent.
Ik vind dat de overheid te makkelijk de lasten verhoogt voor de burgers en zelf
de jaren sinds de crisis nog totaal niet bezuinigd heeft.
Ik vind dat er veel te veel langs elkaar heen wordt gewerkt en dat je niet de hulp
krijgt op het juiste moment
Maasdriel en Zaltbommel hebben groot belang om te fuseren. Waarom duurt dit
zo lang?
Teruglopend winkelbestand.
Parkeermogelijkheden
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Voor kinderen wordt veel gecreeerd, gratis...terwijl het allemaal vernield wordt
en overlast geeft. Hondenbezitters betalen hondenbelasting en er zijn nergens
afgezette hondenuitrenvelden.
Zaltbommel is een van de weinige gemeentes in Nederland waar de auto's nog
door de binnenstad mogen rijden. Dit is niet meer van deze tijd. Bovendien
maken de auto's op de Bommelse klinkerwegen heel veel lawaai. Weg met
auto's in de binnenstad, autovrij winkelcentrum!
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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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Bijlage 1
Getelde woordenlijst van de gegeven onderwerpen bij vraag 3 (alleen de woorden die vaker dan 1
keer zijn genoemd zijn hier weer gegeven)
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Zaltbommel
Huisvesting
binnenstad
gemeente
veel
arbeidsmigranten
Veiligheid
veiligheid
Maasdriel
verkeer
worden
maar
zorg
kinderen
kunnen
Zorg
Arbeidsmigranten
huisvesting
Windenergie
inwoners
woningen
burgers
ouderen
auto's
slecht
honden
hebben
maken
laten
vind
meer
gaan
zeer
moet
zich
Verkeersveiligheid
seizoensarbeiders
hondenbelasting
voorzieningen
georganiseerd
Ontwikkeling
Duurzaamheid
glastuinbouw
buitengebied
megastallen
Zondagsrust
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immigranten
Herindeling
verplaatsen
Binnenstad
handhaving
ambtelijke
zaltbommel
Immigratie
werknemers
regelmatig
Windmolens
Samengaan
kerkdriel
betrokken
gemeentes
bedrijven
plaatsen
gebruikt
tuinders
overlast
tuinbouw
politiek
Bommelse
parkeren
mogelijk
starters
veiliger
bewoners
controle
regels
veilig
mensen
kernen
kassen
Waarom
lasten
Milieu
Minder
houden
gedaan
weinig
Natuur
heeft
hedel
langs
zodat
komen
polen
heel
Meer
daar
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alle
hoge
lang
ODR
mee
via
WMO
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