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Samenvatting
Op vraag "1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op
20 maart 2019?" antwoordt 37% van de respondenten: "Nee, nog geen idee maar ik ga wel
stemmen".
Op vraag "1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 59% van de respondenten:
"Stemmen geeft mij de kans om me te laten horen".
Op vraag "1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 40% van de
respondenten: "Anders, namelijk:".
Op vraag "1.3 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze te komen?" antwoordt
58% van de respondenten: "Het internet".
Op vraag "2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale politiek?" antwoordt in totaal 49%
van de respondenten: "(zeer)geïnteresseerd". In totaal 9% van de respondenten antwoordt:
"(helemaal)niet geïnteresseerd". Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Neutraal". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "3 Kijkende naar de vorige Provinciale Statenverkiezingen: Vindt u dat de partij waar u op
hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?" antwoordt 54% van de respondenten: "Weet niet".
Op vraag "4 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Zuid-Holland volgens u voornamelijk de
aandacht besteden (tijdens de campagne)?" antwoordt 65% van de respondenten: "Veiligheid".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Hellevoetsluis, waarbij 185 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Verkiezingen
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor waterschap en de Provinciale Staten.
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Op vraag "1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op
20 maart 2019?" antwoordt 37% van de respondenten: "Nee, nog geen idee maar ik ga wel
stemmen".

Toelichting
Ja, op een
andere partij
dan vorige
keer

•

Er is een potje gemaakt van de regering en dat moet! Veranderen.de rijken
worden rijker,de mensen die het minder hebben krijgen het minder .

Nee, nog geen
idee maar ik
ga wel
stemmen

•

Ik stem altijd ongeldig. Zolang wij geen integere politici hebben en alleen een
schijndemocratie wil ik niet bijdragen aan de instandhouding van die
poppenkast.
Weinig vertrouwen in huidige politiek, maar hecht veel waarde aan het
stemrecht

Ik twijfel of ik
ga stemmen

•

•

•

Dit betreft zaken waar specifieke kennis voor nodig is. Ik vind eigenlijk niet
dat je burgers, leken in dit geval, hierover moet laten mee beslissen.
Ik ken de standpuntenvan de diverse partijen niet en vind het dus lastig om te
kiezen. Wat beloofd wordt, wordt ook vaak anders uitgevoerd dus geen idee
waar ik goed aan doe. Ik ben iig geen proteststemmer
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Ik ga niet
stemmen

•
•

Heb geen vertrouwen in de politiek meer
Stemmen worden toch niet nageteld. In deze schijndemocratie is stemmen
vrij achterlijk met dit in het achterhoofd.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=164)
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Op vraag "1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 59% van de respondenten:
"Stemmen geeft mij de kans om me te laten horen".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Als ik wél ga stemmen mag ik juist niet klagen. Als ik niet stem heb ik letterlijk alle recht om
te zeuren. Denk daar maar eens over na.
De huidige politiek op de schop
Het is niet alleen een recht maar ook een plicht!
Hoop op verandering, de zittende kliek moet weg, die doen niets voor ons
Om grotere invloed van links te voorkomen
PVV steunen
Strategisch
Zie toelichting

Toelichting
•
•

Ik hoop dat er door de gemeente meer aandacht wordt besteed aan de natuur in
Hellevoetsluis en dat niet overal de natuur moet wijken voor het toerisme. Dat is er veel
teveel.
Zoals gezegd stem ik ongeldig. We hebben in nederland slechts een schijn-democratie, de
afgelopen landelijke verkiezingen hebben dat weer bewezen. Zolang de politieke
mentaliteit ziek is tot op het bot en het politieke bestel niet veranderd werk ik ook niet
mee aan de instandhouding ervan. Dit geld voor zowel lokale, provinciale als landelijke
politiek.
Diegene die wél geldig stemmen mogen niet klagen over de puinhoop in de gemeente,
provincie of het land, want ze houden het zélf in stand.
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1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 40% van de
respondenten: "Anders".

Anders, namelijk:
•
•
•

Er is geen zinnige partij om op te stemmen
Het is zinloos....
Stemmen worden toch niet geteld. Plus ik behoud mij graag het recht voor om te mogen
klagen. Als je wél stemt, dan mag je niet klagen. Denk daar maar eens over na.

Toelichting
•

Geen vertrouwen in de politiek
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1.3 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=163)
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Op vraag "1.2 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze te komen?" antwoordt
58% van de respondenten: "Het internet".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle media
Ervaringen
Gevoel
Kranten, tv etc.
Overtuiging
Plaatselijke krantjes
Protest
Radio en TV
Zie vraag 1.1
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2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale
politiek?
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Op vraag "2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale politiek?" antwoordt in totaal 49%
van de respondenten: "(zeer)geïnteresseerd". In totaal 9% van de respondenten antwoordt:
"(helemaal)niet geïnteresseerd". Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Neutraal". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
geïnteresseerd

•
•

De Provincie gaat over de natuur, de bereikbaarheid, de duurzaamheid, de
landbouw, de woningbouw etc Dus best heel belangrijk voor onze regio en
Hellevoetsluis
Waarheid is nog dwazer dan fictie. Dat toont de Nederlandse politiek wel
aan.
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3 Kijkende naar de vorige Provinciale Statenverkiezingen:
Vindt u dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem goed
heeft gebruikt?
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Op vraag "3 Kijkende naar de vorige Provinciale Statenverkiezingen: Vindt u dat de partij waar u op
hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?" antwoordt 54% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, want:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijven achter hun standpunten staan
Dat is de partij waar ik me goed bij voel
De partij heeft geprobeerd wat ze beloofd had waar te maken.
Een aantal punten die in het programma stonden zie ik terugkomen
Geert WIlders wordt Premier
Oog voor de natuur en het welzijn
Punten verwezenlijkt welke in programma stonden
Staan voor de mensen
Voorlopig maken zij alles wat was beloofd.
Zij hebben zich sterk gemaakt voor de bereikbaarheid van Voorne Putten
Zo is deze partij. Die probeert altijd beloften na te komen.

Nee, want:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De beloftes worden niet waar gemaakt.
Er is nog steeds woningnood.
Er word niet naar de bevolking geluisterd
Er wordt veel van het kastje naar de muur gespeeld
Ik heb geen enkel verschil gemerkt
Ik voel mij niet gehoord als burger
Niet nakomen beloftes
Niets van wat beloofd is is waar gemaakt
Nog steeds weinig verandering in bepaalde zaken
Te weinig in eerste kamer gehoord
Veel beloofd,weinig waargemaakt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veelstemmen maar werden er toch uit gewerkt
Verkeer loopt nog steeds vast elke dag.
Voeren alleen rijksbeleid uit
Voldoet niet aan de verwachtingen
Voor de verkiezingen kan alles, daarna vrijwel niets meer.
Want er zijn te veel concessies gedaan aan andere partijen.
Waren in de minderheid
Wordt steeds opzij gezet. Stem van de kiezers wordt genegeerd. PVV
Ze doen nooit wat ze beloven
Zie toelichting
Zij komen alle nooit hun beloften waar
Zijn hun beloftes niet nagekomen

Toelichting
Nee, want:

•

Politiek is een standaard cirkeltje......vlak voor de verkiezingen belooft
iedere politicus gouden bergen maar zodra de zeteltjes in de pocket zijn
komt van al die beloftes niets meer terecht.

Weet niet

•
•

Dat was in een andere gemeente waar ik toen woonde
We horen veel te weinig over het werk van de Provinciale Staten en
onbekend maakt onbemind...
Woonde toen nog in een andere provincie

•
Ik heb niet gestemd
tijdens de vorige
Provinciale
Statenverkiezingen

•

Ik behoud graag het recht om te mogen klagen. Als ik wél stem, vervalt
dat recht objectief gezien, hoe hard jullie ook doen alsof het
omgekeerde waar is.
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4 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in ZuidHolland volgens u voornamelijk de aandacht besteden
(tijdens de campagne)?
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Op vraag "4 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Zuid-Holland volgens u voornamelijk de
aandacht besteden (tijdens de campagne)?" antwoordt 65% van de respondenten: "Veiligheid".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De huidige samenstelling van de 1e kamer moet veranderen
Ebs busvervoer eruit mikken. Alleen maar ellende met ze!
Hondenpoep
Medemenselijkheid
Meer toegangs en afvoer wegen ..
Opheffen provincie besturen
Stemmen daadwerkelijk tellen.
Stop economische emigratie
Windmolens ed denk aan de burger !!

Toelichting
•
•
•
•

Het openbaar vervoer is met de komst van EBS enorm verslechterd. Dat is dus wel een
aandachtspunt. Verder moet vooral MEER groen op de agenda met daaraan gekoppeld dus
minder intensieve veelteelt en een andere manier van woningen bouwen.
Ook vind ik het belangrijk dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid tot een huisartsenpost in
Hellevoesluis voor 24 uur per dag.
Woningbouw te weinig Sociale/ Betaalbare Huur/Koopwoningen
Zichtbaarheid juist niet alleen tijdens de campagne maar daarbuiten. Dat is alleen de tijd van
mooie beloften.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Hellevoetsluis
Verkiezingen
Hondenpoep
07 maart 2019 tot 15 maart 2019
185
7,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
15 maart 2019

12

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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