Gemeenteraadsverkiezingen
Inmiddels komt de dag dat we mogen gaan stemmen steeds dichterbij, 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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33% antwoordt "Ja, op dezelfde partij als vorige keer" 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






CDA omdat ze het goed gedaan hebben
Duidelijk in beperking veestapel
Ik weet nu al dat er niets terecht komt van alles wat er beloofd wordt.
In mijn ogen hebben ze het goed gedaan

Ja, op een andere
partij dan vorige
keer




De partij werkt samen met een andere partij die ik niet hoog heb zitten....
Heb vaak op het CDA gestemd.Nu niet meer. Platteland is een
beestenbende en resterende Superboeren stemmen VVD

Nee, nog geen
idee maar ik ga
wel stemmen



Ik moet me nog verdiepen welke partij het meeste bezig is met
stankoverlast in de omgeving van Gemert
Stemwijzer geeft 2 keer ander uitslag. Scheelt maar 2 procent hoor dus zit
nog tussen 2 partijen in te haken.



Ik ga niet stemmen 




Er wordt toch niet gedaan wat ze beloven
Het politieke systeem deugt niet, en ze gaan dat zelf niet veranderen. Erger
nog ze denken er niet eens over na.
Ik ben geen inwoner meer van deze gemeente ( vanwege te kort
huurwoningen).
Ik ben helaas op vakantie en ben dus niet in de mogelijkheid om te
stemmen
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Ik wil niet stemmen op een partij, of zelfs niet op een persoon.
Ik wil mijn mening geven over Onderwerpen. Onderwerpen waar ik iets
mee heb,of waar ik iets meer van weet.
Vandaar dat ik me hier heb aangemeld. Ik vind dit een goede en
democratische manier om je te laten horen. Het zou wat mij betreft
uitgebreid mogen worden.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (64%) 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









Als ik niet ga stemmen, stem ik in principe op de "verkeerde" partij
Gun het de persoon
Ik kan mij vinden in hun programma
Ik wil invloed hebben op mijn directe omgeving
Om te voorkomen dateren partij teveelmacht krijgt en daardoor haar scherpte verliest.
Omdat mijn man wil dat ik mijn stem uitbreng
Omdat nu voor mij de beste partij gaat deelnemen
Proberen erger te voorkomen, elke stem telt.

Toelichting



Ik heb zelf meegedaan aan de verkiezingen in zowel de gemeente Bakel en Milheeze als wel
Gemert-Bakel
Ik ken geen beter alternatief dan de democratie die wij hebben. We moeten hier zuinig op zijn.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (52%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Anders".

Anders








Door mijn stem weg te geven, zou ik mijn kracht weggeven.
Heb ook totaal geen interesse in de lokale politiek
Het politieke systeem deugt niet, en ze gaan dat zelf niet veranderen. Erger nog ze denken er
niet eens over na.
Iedereen heeft vooraf mooie beloftes die achteraf meestal niet waargemaakt worden
Ik heb weinig vertrouwen in de politiek
Ik woon niet in Gemert
Is en blijft een graaiersbende die alleen uit is om geld uit de zakken kloppen.

Toelichting




Een partij of persoon wordt geacht stelling te nemen in een onderwerp, ook al hebben ze er
geen belang bij, of geen verstand van. Ik zou het fijner vinden als iedereen die zich betrokken
voelt bij een onderwerp zijn mening daarover kan geven, zonder belemmerd te worden door
de 'mening' van de partij.
Zie antwoord onder vraag 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)
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Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (81%) 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".

Anders


Ivm ziekte
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1.2 Hoe komt u tot een stemkeuze?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (52%) op vraag 1.2 Hoe komt u tot een stemkeuze? is: "Ik lees de
berichten en programma’s van politieke partijen".

Anders




Een totale mix van informatie
Ik heb een hoofditem waardoor ik mijn keuze laat bepalen
Ik moet nog een beslissing nemen en die hangt af van wat ik nog zal lezen over de
gemeentepolitiek.
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1.3 Op welke partij gaat u in Gemert-Bakel stemmen?
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Ik weet het
nog niet

37% antwoordt "Ik weet het nog niet" op vraag "1.3 Op welke partij gaat u in Gemert-Bakel
stemmen?."

Toelichting
CDA



Omdat Harry Verkampen nog steeds als lid van het CDA de juiste instelling
uitstraalt alhoewel zijn invloed kleiner is geworden

Lokale
Realisten/D66





Erg jammer dat er geen groenere partij is.
Goede combinatie
Zeker niet op CDA en Dorpspartij omdat zij boerenpartijen zijn. Andere
partijen zijn splinters!!

PvdA



Deze partij MOET gewoon in de raad blijven. Al denk ik zelf dat de landelijke
trend zich hier ook doorzet en vrees ik het ergste voor de PvdA.....

SP



Het wordt tijd dat de macht van het CDA kleiner wordt. Tijd voor echte
oppositie, geen toneelspel zoals de afgelopen 4 jaren.
Ik heb een groot vertrouwen in de lijsttrekker wat betreft zijn kennis over de
gezondheid risico's hier in de regio.
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Ik weet het nog
niet





Ik vind het erg lastig, vorige keer heb ik op een partij gestemd die tegen de
lange omweg over Bakels grondgebied was en daarna gedurende de
afgelopen jaren weinig tot niks heeft laten horen om hier voor te strijden. Ik
verlies hierdoor het vertrouwen in de partij. Aanspreken daarop gaf als
respons, wij hebben er alles aan gedaan maar de provincie beslist. Ik vraag
me dan af of het niet meer een verkiezingsstunt is geweest destijds.
Compromissen sluiten in de politiek en af en toe water bij de wijn doen
begrijp ik maar ik voel geen échte actie gerichtheid.
Als ik nu programma's lees zie ik teveel open deuren, ik weet écht niet wie ik
mijn stem moet geven.
En als ik bij de stemwijzer bijvoorbeeld de vraag krijg: moet de gemeentelijke
bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning omhoog, kan ik alleen
antwoorden eens of oneens. Een nuancering is er niet. Ik zie namelijk
ouderen waarvoor dat écht nodig is, maar ook ouderen die voldoende geld
hebben en waarbij dat helemaal niet noodzakelijk is.
Mijn partijkeuze hou ik liever voor mezelf, ik zie geen meerwaarde om dit te
delen
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige verkiezingen: op welk
moment was uw stemkeuze definitief?
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45% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma’s had doorgenomen" op vraag "2 Wanneer u kijkt naar
de vorige verkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:






Aan de hand van de uitkomsten van de stemwijzer
Hoe de partij het de laatste vier jaar heeft gedaan
Ik had geen idee en heb toen maar op dezelfde partij gestemd als bij de
parlementsverkiezingen.
Na het invullen van de kieswijzer.
Tot het laatste moment getwijfeld omdat ik de programmas niet vertrouwde

Toelichting
Nadat ik de
partijprogramma’s had
doorgenomen
Pas in het stemhokje



D66 pastte het beste bij mij en ik vond dat die in de raad moesten
komen.



Stemgedrag voorheen. Stemmen is persoonsgebonden en niet
afhankelijk van partij

Ik heb niet gestemd tijdens 
de vorige
gemeenteraadsverkiezingen

Het politieke systeem deugt niet, en ze gaan dat zelf niet
veranderen. Erger nog ze denken er niet eens over na.
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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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