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1. Rechte tellingen
Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 21 november 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente
Molenlanden.

1 Weet je al op welke partij je gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in november 2018?
45%

(n=298)

43%

41%

40%
35%
30%
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15%

12%

10%
3%

5%

2%

0%
Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer

Ja, op een andere Nee, nog geen idee Ik twijfel of ik ga
partij dan vorige
maar ik ga wel
stemmen
keer
stemmen

Ik ga niet stemmen

Op vraag "1 Weet je al op welke partij je gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in
november 2018?" antwoordt 43% van de respondenten: "Nee, nog geen idee maar ik ga wel
stemmen".

Toelichting
Ja, op
dezelfde
partij als
vorige keer






Ja, op een
andere partij
dan vorige
keer




Daar heb ik alle vertrouwen in.
Hangt af van de personen die op de lijst staan, van de huidige gemeenteraad ken
ik maar 6 personen, waarvan 3 stuks persoonlijk
ik denk dat dit aantal bij Molenlanden nog lager zal zijn, wordt dus net een
landelijke verkiezing
Het is lastig om een keuze te maken, alle partijen hebben goede standpunten.
Dus ook een partij die ik niet stem heeft mijn sympathie
Ik mag dit jaar voor het eerst stemmen
Niet geheel tevreden met het beleid van de partij van mijn vorige keuze.
Van huis uit al jarenlang PvdA stemmer, maar gezien de huidige ontwikkelingen
rondom "progressief molenlanden"/ "doe mee molenlanden" nog twijfel over
mijn stem
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Nee, nog
geen idee
maar ik ga
wel
stemmen








Ik ga niet
stemmen



Dit is de eerste keer dat ik voor de gemeenteraad mag stemmen
Eerst de programma's maar afwachten
Ik weet nog niet met welke programma;'s welke partijen komen
Ik wil me eerst beter verdiepen in de verschillende programma's en in de huidige
politieke verhoudingen binnen de nog bestaande gemeentes.
Nog geen programma's gezien
Voor het eerst stem ik voor deze gemeente , dus weet het nog niet.
Politiek zowel landelijk maar zeker in Molenwaard is een in zichzelf gekeerd
gebeuren geworden zijn meer met zichzelf bezig dan met het belang van de
burger gemeentelijke schaal vergrotingen heb geresulteerd dat ik geen binding
meer heb met het politieke gebeuren ken de politici/ wethouders niet meer weet
niet waar ze wonen en waar ze voor staan alleen in verkiezing tijd komen de
politici in beweging om daarna weer in hun oude niets zegende rol terug te vallen
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1.1 Wat zijn voor jou redenen om te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=282)

62%
57%

60%
50%

40%
40%
30%
20%
10%

3%

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

Op vraag "1.1 Wat zijn voor jou redenen om te gaan stemmen?" is het meest gekozen antwoord
(62%): "Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders, namelijk:









Andere geluiden en meningen moeten te horen zijn binnen de gemeente: niet alleen SGP, CU,
CDA en VVD geluid
Betrokkenheid bij de politici, laten zien dat je het waardeert dat zij zich inzetten voor de lokale
politiek
Burgerplicht in elke democratie
Chr partij is voor mij van belang
De hoogste politiek wat bedreven wordt is de lokale politiek. De locale politiek is het meest
zichtbaar in mijn omgeving.
Ik wil Arkel bij Gorinchem en dat schrijf Ik op mijn biljet
Vind ik mijn plicht.
Wij moeten hier vooruit ipv terug in de tijd

Toelichting



Plaatselijke politiek is veel te veel gericht op christelijke partijen.
Wat een slechte formulering bij punt 3. Het woord 'klagen' vind ik niet op zijn plek. Zeer
negatief. In mijn persoonlijke omgeving bevinden mensen die zich positief uitlaten over
de plaatselijke politiek.

4

1.2 Wat zijn voor jou redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=6)

60%
50%

50%

50%
40%
30%
17%

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

Ik weet niet op welke partij ik
moet stemmen

Anders

Op vraag "1.2 Wat zijn voor jou redenen om niet te gaan stemmen?" is het meest gekozen antwoord
(50%): "Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt".

Let op: lage aantallen!
Anders, namelijk:




Geen nut wethouders roepen we moeten bouwen en gas loos maar verder doen ze er niets
voor om datook daad werkelijk te realiseren
Principiële kwestie
Prinicipiele redenen
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1.3 Wat is voor jou de reden dat je nog niet weet of u gaat
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=8)

38%

25%

13%

Praktische
Ik geloof niet dat
Ik weet niet op
belemmeringen
mijn stem het welke partij ik moet
(tijd, locatie van het verschil maakt
stemmen
stembureau,
vervoer etc.)

13%

13%

Anders

Weet niet

Op vraag "1.3 Wat is voor jou de reden dat je nog niet weet of u gaat stemmen?" is het meest
gekozen antwoord (38%): "Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt".

Let op: lage aantallen!
Anders, namelijk:


Ben net hierheen verhuisd,nog geen idee
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2 Wanneer je kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was jouw
stemkeuze definitief?
(n=296)

37%
31%

3%

4%
Anders

2%
Weet niet

4%

In het stemhokje

Nadat ik wist welke
personen zich
verkiesbaar stelden

Nadat ik de
partijprogramma’s had
doorgenomen

Ik stem altijd op
dezelfde partij

6%

Nadat ik erover had
gepraat met bekenden

13%

Ik heb niet gestemd bij
de vorige
gemeenteraadsverkiezin
gen

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

Op vraag "2 Wanneer je kijkt naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was jouw
stemkeuze definitief?" antwoordt 37% van de respondenten: "Nadat ik de partijprogramma’s had
doorgenomen".

Anders, namelijk:












Als ik ergens door getriggerd raak
Dit is de eerste keer dat ik mag stemmen
Door spelers in de landelijke politiek
Door uitsluiting
Gelijk aan 2e kamerverkiezingen
Ik mag dit jaar voor het eerst stemmen
Ik mocht toen nog niet stemmen
Ik stem meestal op dezelfde partij (2x)
Na dat iemand de moeite heeft genomen om naar ons probleem te luister, en het ook in de
raadsvergadering voor ons heeft opgenomen, dat vond ik een goede rede.
Na het invullen van de online stemwijzer
Na informatie uit flyers en Het Kontakt

Toelichting
Ik stem altijd op
dezelfde partij



Ik stem meestal vanuit de algemene waarden hoe ik in het leven sta. Deze
keer ga ik beter kijken hoe de vertaalslag gemaakt wordt naar de
leefomgeving en de thema's die ik belangrijk vind.

Nadat ik wist
welke personen
zich verkiesbaar
stelden



Het is voor mij wel belangrijk te weten wie onze belangen vertegenwoordigd
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Anders,
namelijk:



In onze gemeente is de partij van mijn keuze niet verkiesbaar. Dan ga ik het
lijstje af waar ik niet op ga stemmen en dan blijft de laatste over.
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3 In hoeverre ben je geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?
60%

(n=295)

55%

50%
40%
30%

24%
19%

20%
10%

2%

0%

0%

0%
Zeer
Geïnteresseerd
geïnteresseerd

Neutraal

Niet
Helemaal niet
geïnteresseerd geïnteresseerd

Weet niet

Op vraag "3 In hoeverre ben je geïnteresseerd in de plaatselijke politiek?" antwoordt 74% van de
respondenten: "(zeer) geïnteresseerd". 2% van de respondenten antwoordt: "(helemaal) niet
geïnteresseerd". Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Geïnteresseerd".

Toelichting
Zeer
geïnteresseerd



Hoewel het nu wel meer inspanning kost nu Molenlanden zo groot wordt.

Neutraal



Alleen in de zaken die er echt toe doen. Visie ontwikkelen op
levensomstandigheden.
Niet op het 'gedoe' van alledag dat de politiek verkeerd kleurt....
De te stemmen personen zijn voor deze verkiezing belangrijk
Vind het wel belangrijk, maar de meeste onderwerpen vind ik niet spannend
genoeg of begrijp ik niet. Ik weet niet hoe mijn dorp werkt...
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4 Kijkend naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vind je
dat de partij waar je op hebt gestemd jouw stem goed heeft
gebruikt?
46%

(n=292)

33%

Ik heb niet gestemd
tijdens de vorige
gemeenteraadsverki
ezingen

9%

Weet niet

Nee

12%

Ja

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Op vraag "4 Kijkend naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vind je dat de partij waar je op hebt
gestemd jouw stem goed heeft gebruikt?" antwoordt 46% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, want:
























..
Belangrijke standpunten staan nu in het coalitieakkoord
Beloften gehouden
Beter is er niet, al heb ik op veel punten best nog verbeterpunten, maar helaas heeft een
andere partij dit ook niet als speerpunt ;-(
Betrouwbare raadsleden, eenduidige koers
Christelijke waarden
Consistent in beleid
De partij is betrouwbaar
Doen wat ze beloven
Doen wat ze zeggen. geven ook geen valse hoop.
Eerdere beloften Waargemaakt
Eerlijk
Enorm zichtbaar
Er zijn geen standpunten ingenomen waarin ik me niet kon vinden.
Gedeelte van het programma kunnen verwezelijken
Gesprekken over woningbouw
Goed bezig!
Hard gewerkt
Hebben mijn stem vertegenwoordigd
Het CDA bestuurt mee op basis van het programma.
Ik heb gemerkt dat belangrijke aspecten naar voren gebracht zijn.
Ik herken de achterliggende motivering
Ik vind belangrijk dat Christen Democratische Politiek ruim vertegenwoordigd is in de
gemeenteraad
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In coalitie
Kerngericht werken is veel werk van gemaakt. Partij wil echt inwoners zelf laten doen.
Komem goed op voor de inwoners van Molenwaard
Komen op voor sociale aspecten
Komt uit voor een christelijk sociaal beleid
Maakt de juiste dingen bespreekbaar
Meerdere doelen hebben zij waargemaakt
Meestal eens met beslissingen
Meestal was ik het eens met hun standpunt
Men heeft zich zo goed mogelijk gehouden aan het verkiezingsprogramma
Mijn partij heeft zich ingezet tegen samenvoeging Arkel molenlanden
Mijn stem aansluit bij hun programma
Nnn
Positief bijgedragen aan beleid
Soms
Veel van het verkiezingsprogramma is uitgevoerd
Veel zaken gedaan met oog op gehele samenleving vanuit een christelijk perspectief
Verschillende dingen zijn gerealiseerd
Ze besturen naar mijn mening goed.
Ze denken mee met de inwoners van de kernen.
Ze doen wat ze zeggen
Ze gaan er serieus mee om
Ze hebben de punten die ik belangrijk vind grotendeels aangehouden
Ze hebben goed en gedegen zitting genomen in het college...
Ze hebben hun verantwoording genomen en beloftes waargemaakt
Ze hebben veel bereikt voor de lokale gemeenschap.
Ze hebben zich ingezet om hun gedane beloften waar te maken
Ze staan voor het belang van de inwoners
Ze zijn redelijk dicht bij het progama gebleven
Zij hebben waargemaakt/gestreden voor hun/mijn standpunten
ZIj heeft mede het beleid bepaald

Nee, want:
















Alleen tijdens de verkiezingen blazen ze van de toren om daarna weer verder te slapen
Alles wat gebeurd is was burgerinitiatief. De politiek keek slechts leidzaam toe.
De plannen die nu gemaakt worden zijn niet positief voor mijn directe woonomgeving
De tijd staat stil. Openbare clubs , scholen worden schaarser. Ik ben voor alles en iedereen
gelijke kansen. Dus geen godsdienst bij alles.
Die herindeling vinden we niets, het straatbeeld verpauperd politie zie je nooit!
Door de fusie veel vooruit geschroven
Er is nog steeds niets gebouwd aan nieuwe woningen in Giessenburg
Er wordt nooit gevraagd wat ik van bepaalde zaken vind.
Fsie Moenlanden had niet gehoeven wat mij betreft.
Geen duidelijk beleid gevoerd
Gemeentelijke herindeling
Grote woorden weinig daden
Heult toch samen met de christelijke partijen
Hoe groter de gemeente hoe verder de politiek van je af komt te staan.
Ik heb geen verandering gezien
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Ik heb gestemd op Kees Boender van de ChristenUnie maar hij komt zijn beloftes niet na.
Kreeg geen zetel
Men treedt te weinig op de voorgrond en neemt te weinig initiatief.
Niet in de gemeente raad
Onderling gekronkel
Politici nemen de kiezer alleen tijdens verkiezingstijd serieus, na die tijd lijden ze aan
geheugenverlies.
Soms verkiezingsbelofte niet nagekoem
Te veel en te vaak onzichtbaar geweest/gebleven.
Te weinig bereikt op duurzaamheid
Te weinig gehoord
Veel van de toezeggingen uit het verkiezingsprogramma zijn opgeofferd aan comprossien
Weinig initiatieven of actie, partij en raadzijn te passief
Ze hebben mij geschoffeerd
Ze waren niet erg zichtbaar
Ze zijn samengegaan met een lokale partij
Zie hieronder
Zij zijn accoord gegaan met samenvoeging en hebben geen rekening gehouden met inwoners
van Arkel

Toelichting
Ja, want:




Nee, want:






De bedoelingen waren goed maar de gevormde coallitie is te groot
en te christelijk dus weing invloed.
Was in maart nog niet woonachtig in Molenwaard/Molenlanden,
dus heb in maart in andere gemeente gestemd.
Ik heb het ontstaan van Graafstroom meegemaakt, Dat werd
uiteindelijk een gemeente met een bekend en benaderbaar
bestuur. De organisatie van Molenwaard was chaotisch in de
eerste jaren met ingrijpende veranderingen. De stofwolken zijn
amper neergedaald of we beginnen opnieuw aan een fusie. Erg
jammer.
Over sommige stoepen kan je amper lopen, de mensen houden
hun tuin niet bij en heggen groeien soms wel 50 cm over de
openbare weg heen Hoogaarslaan bv
Weinig lef!
-Problemen Voorstraat verergerd. Kennis van zaken
ontbrak/ontbreekt.
-Uitbreiding den hartog met veel vervoer in de woonkern op de
Voorstraat (dit was een plannetje van arco bikker en werd
klakkeloos tijdens de herindeling door het college voorbereid en
naar de provincie gebracht.) Bewoners gemakshalve maar even
niet geraadpleegd.
-verkeersproblematiek verergert.
-Dorpsraad draait slecht.
-Toerisme wordt gepromoot-de waard was juist zo mooi vanwege
het ontbreken van deze groep-( nu hebben we ieder weekend
ronkende motoren van stedelingen op bezoek die even komen
buitenspelen. )
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-Zederik en Leerdam naar een andere provinciehouden wij nog
politie over, hoe verder met het SD is het volume nog groot
genoeg? Molenwaard is in een uithoek gemanoeuvreerd.
-Gemeente spreekt met de bedrijven en vergeet gemakshalve de
burgers.
Weet niet










Ik heb niet gestemd tijdens 
de vorige

gemeenteraadsverkiezingen

Ik vind dat de politiek behalve tijdens verkiezingstijd niet
zichtbaar is.
Ik woon hier nog niet lang genoeg om daar zicht op te hebben
Ik woonde toen in een andere gemeente
Lastig om ja of nee te kiezen, er zijn goede punten en ook dingen
de minder goed gegaan zijn.
Partij niet in de raad gekomen
Tot voor kort wel, maar laatste tijd twijfel aan PvdA. Royeren van
leden met een andere ,mening gaat mij iets te ver.
Was op een partij waar ik normaal niet op gestemd zou hebben,
nu wel omdat we ons gehoord voelde.
Woon pas in Molenwaard
Ik mag dit jaar voor het eerst stemmen
Toen woonden we in een andere gemeente.
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5 Waar haal je de informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=289)

62%

60%
50%

45%

44%

40%
30%
19%

20%
10%

14%

1%

1%

2%

0%
Een
Het internet Politiek café De krant
stemwijzer

Debatten

Anders

Weet niet Ik ben niet
van plan om
te gaan
stemmen

Op vraag "5 Waar haal je de informatie vandaan om tot een stemkeuze te komen?" is het meest
gekozen antwoord (62%): "De krant".

Anders, namelijk:

























Als lid sta ik achter mijn partij
Bijbel
Christelijke partij (2x)
Contact met eigen fractie
Contacten
Eigen overtuiging.
Flyers (2x)
Folders (2x)
Folders en politici bij evenementen.
Gesprekken met lokale politici.
Gesprekken met politici bijv. op markten e.d.
Heb ik niet nodig.
Ik kijk terug op de afgelopen 6 jaar, en trekt daar m'n conclusie uit.
Ik weet wat ik wil.
Info in de bus
Klokradio
Lid van een politieke partij
Mijn mening wordt al gevormd voordat er verkiezingen zijn, dan hoef ik die alleen nog te
toetsen aan het lokale beleid
Mondelinge informatie vanpartij-leden
Netwerk
Ode Oranje
Overtuiging
Partij programma
Partijprogramma's
14
















PartijprogrMma
Persoonlijk contact
Principe
Raadsstukken/vergaderingen
Radio
Reeds bekend.
Social media
Sociale contacten
Vaste keuze
Vergaderingen partij
Verkiezings programma's
Verkiezingsprogramma's
VerkieZingsprogramma’s
Zichtbaarheid in besluitvorming voor mijn kern
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6 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens jou, om in contact
te komen met een gemeenteraadslid?
35%
29%

30%

(n=238)

29%

25%
20%

18%

15%

12%
9%

10%
4%

5%
0%

Zeer moeilijk

Moeilijk

Neutraal

Makkelijk

Zeer makkelijk Weet niet, nooit
geprobeerd

Op vraag "6 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens jou, om in contact te komen met een
gemeenteraadslid?" antwoordt 16% van de respondenten: "(zeer) moeilijk". 38% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) makkelijk". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
moeilijk
Moeilijk



Ze lopen met een boog om je heen, en vermijden elk confronterend contact.



Hoe groter de gemeente ,hoe onbekender de gemeenteraadsleden dus steeds
moeilijker te herkennen en te benaderen.

Neutraal



Dat hangt ervan af in hoeverre je in het netwerk zit.
In mijn vorige gemeente was ik zelf actief in de gemeentelijke politiek en toen ging
het heel gemakkelijk (kennen en gekend worden), hier is dat tot op heden niet het
geval.
Vandaag een debat gehoord, (PCOB) daar kon je alle raadsleden spreken, De
raadsleden kwamen allemaal uit Molenwaard terwijl het in de Til was in
Giessenlanden. Jammer



Makkelijk






CDA en SGP zijn goed zichtbaar geweest!
Ik zit in de dorpsraad
Voor mij makkelijk, omdat ik meerdere connecties heb.
Zolang er mensen vanuit je eigen dorpskern in de raad zitten kan je ze persoonlijk
aanspreken, een mening vragen en om/of gesprek vragen. Nu de gemeente groter
wordt zal dit een stuk moeilijker worden.

Zeer
makkelijk



Lig zelfs in bed met raadslid
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7 Wat weegt bij jou zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?

(n=288)

70%
59%

60%
50%
40%
30%

25%

20%

15%

10%
1%
0%
Ik kijk met name naar de Ik kijk met name naar de
politieke partij
kandidaat

Dit is om het even

Weet niet

Op vraag "7 Wat weegt bij jou zwaarder: de politieke partij of de desbetreffende kandidaat?"
antwoordt 59% van de respondenten: "Ik kijk met name naar de politieke partij".

Toelichting
Ik kijk met name
naar de kandidaat



Een voorbeeld. De SGP is niet mijn partij toch heb ik ooit op deze partij
gestemd vanwege de integere en bekwame lijsttrekker

Dit is om het even



Ik vind de persoon die mijn politieke voorkeur vertegenwoordigd wel zeer
belangrijk.
Ik wil graag iemand die ik ken en die ook een voorstander is voor wat ik wil .
Kijk naar de partij, het programma en de persoon.



Weet niet



Programma is belangrijk, landelijke back-up van een partij is belangrijk,
presentatie door kandidaat is belangrijk
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8 Welke (persoonlijke) voorkeuren heb je verder voor een
kandidaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=286)

60%
48%

50%
36%

40%
30%

19%

20%
10%

6%

10%

20%

6%

0%
Dat de
Dat de
Dat de
Dat de
Dat ik de
Dat de
kandidaat een kandidaat een kandidaat uit kandidaat van kandidaat
kandidaat
man is
vrouw is
mijn
mijn leeftijd is persoonlijk ervaring heeft
woonplaats
ken
in de politiek
komt

Anders

Op vraag "8 Welke (persoonlijke) voorkeuren heb je verder voor een kandidaat?" is het meest
gekozen antwoord (48%): "Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek".

Anders, namelijk:
























Algemeen Belang boven individueel belang stelt
Ambitie kennis en betrokkenheid
Betrouwbaar
Betrouwbaarheid
Daar kijk ik niet naar
Dat de kandidaat Christen is
Dat de kandidaat een christen is
Dat de kandidaat een nieuwkomer is. Ervaren politici zijn er al genoeg.
Dat de kandidaat een persoonlijkheid is die stevig in zijn schoenen staat een doet wat hij/zij
zegt te gaan doen.
Dat de kandidaat geschikt is voor de job
Dat de kandidaat het beste met de gemeente voor heeft
Dat de kandidaat lokaal voelt wat er speelt.
Dat de kandidaat mij aanspreekt
Dat de kandidaat slim is, initiatieven durft te nemen, erover kan communiceren
Dat de kandidaat sociaal en toegankelijk is.
Dat de kandidaat verder kan kijken dan één zittingstermijn en ook buiten de belangen van de
eigen partij wil denken
Dat een kandidaat betrouwbaar is en achter zijn plan staat
Dat hij/zij weet waar hij/zij voor staat en dat uit durft te dragen
Dat men ter zake kundig is!
De kandidaat die geschikt is.
De kandidaat moet betrouwbaar zijn en staan voor zijn/haar mening
De kandidaat moet lef hebben om tegen de stroom in te gaan als dat nodig is
Een pre is wel dat een partij uit zoveel mogelijk plaatsen een partijlid heeft!
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Eerlijk en deskundig
Ervaren is, kennis heeft en dit ook op een positieve manier kan ventileren.
Ervaring met plaatselijke politiek
Geen (2x)
Geen 65+
Gemotiveerd. Jonge mensen hebben mijn voorkeur
Heb geen voorkeur
Hoe de kandidaat in de vorige periode zich opgesteld heeft
Hoewel ik voorkeur heb voor een vrouw, kijk ik naar meer factoren. Ik vind het bijvoorbeeld
belangrijk dat een kandidaat naast de belangen van de eigen partij ook het algemeen belang in
het ook houdt.
Iemand die als er iets is naar je luisterd, en er ook nog wat aan probeerd te doen
Ik ga ervan uit dat partijen een goed selectiebeleid hanteren voor hun kanidaten
Ik vind politieke opvattingen zwaarder wegen dan persoonlijke informatie.
Integer en recht door zee, geen oeverloos gewauwel
Integriteit
Integriteit van de persoon
Inzet op bepaalde thema's
Is hij/zij Christen
Jong
Moet aanspreken en ergens voor staan
Moet capabel zijn
Nabij, oprecht, boven de partijen
Openstaa voor maatschappelijke thema's
Partijprogramma
Pffffff
Politicus actief is in de omgeving. Dichtbij de mensen staat en realistische werkbare ideeën
heeft.
Standpunt milieu, verkeer,, iemand die zaken voor elkaar krijgt, toerisme, Chr. Identiteit,
Sociaal domein.
Ter zake kundig is.
Vertrouwen
Voorlopig een vrouw totdat er voldoende zijn.
Werkelijk bbetrokken is en kan samenwerken
Zijn of haar bekwaamheid/betrouwbaarheid
Zijn verhaal moet me aanspreken.

Toelichting





Er voor gaan. Waar je voor wilt staan.
Kandidaat moet zich inzetten voor de plaatselijke politiek en zich niet laten leiden door
landelijke politiek/problemen.
Kandidaten die alleen aan partij politiek doen zijn, zeker lokaal, niets waard. Het gaat om
inspelen op wat er op het moment leeft en van toepassing is.
Kandidaten uit de kern hebben een goed beeld van wat er in die kern speelt. Mijn ervaring is
dat mensen van buiten de kern dat niet goed ebben. Nu de gemeente groter wordt zal de
betrokkenheid bij een kern ook minder worden, dit bleek ook bij vorige samenvoegingen.
Kleine kernen zullen zoals Brandwijk, Goudriaan ook nu weer het onderspit gaan delven zoals
al eerder.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Gemeenteraadsverkiezingen
Renovatie kruispunt N214-N216
25 oktober 2018 tot 05 november 2018
301
5,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15
3 minuten en 41 seconden
6 november 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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