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

1 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke politiek
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Niet
Helemaal niet
geïnteresseerd geïnteresseerd

Weet niet

83% antwoordt "(Zeer) Geïnteresseerd" op stelling 1 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de
plaatselijke politiek.

Toelichting
Zeer
geïnteresseerd




Ik ben in totaal 8 jaar actief geweest als raadslid en 7 als wethouder
Ikzelf ben bestuurssecretaris van Burgerbelangen Kerkrade en sta ook op de
kieslijst.

Geïnteresseerd



De interesse geldt voornamelijk hoe de plaatselijke politici hun eigen gedrag
belangrijker vinden dan het algemene belang. Te vaak mensen gezien die zich
belangrijker voordeden dan dat ze werkelijk zijn. Ik lees het politieke verslag
en kijk daarna wat ze ermee hebben gedaan. Ook ben ik van mening dat de
"oude" garde langzamerhand weg moet van het pluche.
Er hebben volgens mij op verschillende themas aandacht nodig
Voor het politieke spel kan ik nauwelijks respect opbrengen.
Helaas is politiek wel een belangrijke factor in ons maatschappelijk spel.
Daarom moet ik het toch maar proberen zoveel mogelijk te volgen en te
doorgronden.
Wil graag weten wie er voor de centen en/of gemeenschap bij betrokken is.





Helemaal niet
geïnteresseerd




Lood om oud ijzer !
Op wie moet ik stemmen ze vullen zich de zakken n doen niks voor de
mensen
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2 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?
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46% antwoordt "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen" op vraag "2 Weet u al op welke partij
u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?."

Toelichting
Ja, op
dezelfde
partij als
vorige keer




Ben zeer tevreden over deze partij en hun inzet voor de gemeente.
Kennis van zaken op het gebied van financien

Ja, op een
andere partij
dan vorige
keer



De partij waarop ik de vorige keer gestemd hebt heeft bij lange na hun beloftes
niet nagekomen.
Vorige partij heeft me qua inbreng teleurgesteld

Nee, nog
geen idee
maar ik ga
wel
stemmen










Ik twijfel of
ik ga
stemmen



Dat zal zich bij mij en menige andere kerkradenaar gaan uitkristaliseren; de
Landelijke politiek afrekenen op locaal niveau
is heel goed een optie....
Ik weet het begod niet, vraag me af of mijn stem het verschil gaat maken, want er
wordt toch weer op bekenden getemd, maar niet echt op dingen of ze het echt
goed doen voor de stad,
Ik weet nog niet welke partijen meedoen
Twijfel tussen 2 partijen.
Zomaar op de partij stemmen van de vorige verkiezingen is niet aan de orde.
Partijen zijn meestal niet koersvast in het programma, maar meer afhankelijk van
persoonlijke nukken van raadsleden. Daarom telkens opnieuw de kans grijpen om
een goed programma met voor zover het kan de juiste personen.
Als PVV verkiesbaar is ga ik stemmen
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Ik ga niet
stemmen



Het is een potje nat, ze nemen niet eens de moeite om met je te praten als er een
probleem is.
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2.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=203)
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Omdat stemmen een
democratisch recht is

Stemmen geeft mij de
kans om mee te laten
horen

Als ik niet ga stemmen,
mag ik ook niet klagen
over lokale politiek

Anders

Anders, namelijk:






Ben ergens tegen en de partij die daar ook tegen is daar stem ik op
De huidige Kerkraadse politiek is sterk aan verbetering toe
Een stem verloren laten gaan is in het voordeel van de winnende partij...en dat kan dan net DIE
zijn wat men niet wil zien.
Het vertrouwen in de huidige politiek is erg gezakt. Juist hierdoor moet je goed en verstandig
kiezen.
Voorkomen dat alleen onderbuikgevoelens in stemming tot uiting komen

Toelichting





Al geeft Rutte een duidelijk verkeerd signaal af en ontmoedigt juist daarmee heel veel mensen
om te gaan stemmen
Ik zal een partij steunen die actief heeft meegeholpen de plannen van een Golfbaan op Rolduc
van de baan te krijgen. Tot nu toe zijn er maar een tweetal partijen die zich openlijk tegen de
Golfbaan plannen hebben uitgesproken. (SP en OP) De andere partijen geven aan dat ze zich nog
geen goed beeld hebben kunnen vormen… iets wat ze middels alle raadstukken (die de burgers
ook kunnen lezen) wel al lang hadden kunnen doen…
Niet stemmen is meestal een gebrek aan kennis die men dan met een kwinkslag (het maakt niet
uit) probeert te camoufleren..
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2.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=6)
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Het meest gekozen antwoord (64%) op vraag 2.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt".

Let op! Zeer laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:



Er word niet naar je geluisterd
Heb het gevoel dat we zo of zo toch bezeikt worden!!!!

Toelichting


Ga dus wel stemmen !!

5

2.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=14)
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Het meest gekozen antwoord (38%) op vraag 2.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen? is: "Anders, namelijk:".

Let op! Zeer laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:






Ben met vakantie
Bovenstaande
Omdat PVV niet meedoet
Standpunten van kandidaten voor en na de verkiezingen
Ze doen toch niks voor de gewone man

Toelichting


Nvt
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3 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
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(n=222)
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Anders

Weet niet

Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen niet
gestemd

10%

In het stemhokje

13%

Nadat ik erover heb gepraat met
bekenden

20%

Nadat ik weet welke personen
zich verkiesbaar stellen

Nadat ik de partijprogramma's
heb doorgenomen

Ik stem altijd op dezelfde partij

0%

54% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "3 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:







Ik kijk naar hoe de partijen in de afgelopen 4 jr. hebben gepresteerd en waar ze voor staan.
Ik stem op de politieke richting van een partij. Personen zijn inwisselbaarste dan politieke
bewegingen
Landelijk en provinciaal altijd dezelfde, maar die zit niet in de gemeente dus dan even nadenken
wat ik wil
Nadat ik merkte dat deze partij veel berijkt had in de gemeente en ook dicht bij de kiezers staat
en luiterd naar de mensen op straat.
Wanneer voor mij de Partij het dichtst bij de normale burger ligt
Was zelf verkiesbaar

Toelichting
Ik stem altijd op dezelfde
partij



Hoop nog altijd dat christelijke grondbeginselen norm bepalen

Nadat ik de
partijprogramma’s heb
doorgenomen



De basis fundamenten waarvoor een partij staat zijn voor mij
belangrijk. Als je verkiezingsprogramma's naleest kun je een goed
beeld krijgen van wat partijen willen.
En overzichten als deze:
https://www.kgv.nl/Gemeenteraadsverkiezingen#2014
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Nadat ik weet welke
personen zich verkiesbaar
stellen



Niet alleen e partijprogramma's zijn belangrijk, maar meer nog de
personen die meedoen in combinatie met het partijprogramma.
Wie zich verkiesbaar stelt is ook belangrijk. Een partijprogramma
moet ook goed ingebracht en zo mogelijk verwezenlijkt worden




Ik moet vrijwel zeker zijn van de integriteit van de persoon.
Tégen de opkomst van de PVV
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4 Aan welke thema's moeten politieke partijen in Kerkrade
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (83%) op vraag 4 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:




















Aan specifieke onderwerpen aandacht besteden tijdens de campagne is zinloos (zo niet
misleidend) als er ná de verkiezing geen vervolg aan gegeven wordt.
Behoud wijkwinkels.
Centrumplan
Combinatie met als rode draad: bestrijding van armoede, verpaupering en strenge / actieve
aanpak van absurd hoog aantal bijstandtrekkers
Controles PGB
Drugsoverlast
Duurzaamheid
Ervoor zorgen dat het weer een gemeente wordt voor jong en oud. Breng voortgezet onderwijs
weer terug in Kerkrade. Dan willen jonge gezinnen zich hier ook weer vestigen. Toon respect
voor de aanwezige natuur en versterk deze waar nodig. Geen golfbaan in Rolduc. Op naar een
grote Parkstadgemeente.
Fusie Parkstad
Geen Golfbaan Rolduc ! Bescherm ons cultureel erfgoed.
Gemeentelijke herindeling, preventieve gezondheid, Center Court
Gerelateerdere themas die juist in gemeentes specifiek nodig zijn.
Golfbaan
Herindeling
Intrigiteit
Kerkrade weer tot bloei brengt
Kunst en cultuur, welzijn, opname van meer nieuwkomers, ondersteuning van burgerinitiatieven,
gemeentelijke herindeling op regionaal niveau
Luisteren naar de mensen
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Milieu
Natuur en milieu
Natuur, mensen-welzijn en dier moet voorop staan. En dus NIET economische groei!
Onderwijs
Opleiding en scholing voor de jeugd terugbrengen, Rodastadion winstgevend maken door
evenementen
Ouderen
Ouderenzorg met name thuishulp en indicaties.
Overlast rond centrumuitbreiding
Recreatie
Seniorenbeleid, men realiseert zich onvoldoende hoeveel 50-55+rs er de komende periode bij
gaan komen.
Sociale knelpunten zoals vergrijzing, eenzaamheid,
Sport en ontspanning
Taakstelling van gemeente hoort in het belang van de kerkraadse bevolking te zijn en tegen
herindeling
Verder bevorderen (meerdaags) toerisme
Vervuiling door hondenpoep, dat klinkt misschien overdreven voor sommigen, misschien doen
jullie hier zekfs lacherig over, maar kijk aub eens om u heen, het is een aanfluiting, en dat komt
de stad niet ten goede!
Voeding

Toelichting








Aandacht voor de wijken en de instituten in de wijk zijn van grootste belang voor het welzijn van
de burgers
De Gemeente moet zorgen dat ze de stad ook leefbaar houdt voor jongeren en voor groepen
die belangstelling hebben voor andere cultuur dan Carnaval, Guido Dieteren en fanfare. Anders
trekken er nog meer mensen weg. Ook veel meer innovatie op het gebied van duurzaamheid.
Burgers ruimte voor initiatief geven.
Fijn dat politieke partijen tijdens de campagne van alles zeggen te willen, maar als men eenmaal
verkozen is, verdwijnen de beloften die tijdens de campagne gemaakt zijn in de prullenbak.
In een krimp regio dient de gemeente in de burgers te investeren en moet men niet denken dat
men met meer investeren in stenen meer mensen trekt. De minder bedeelde burgers hebben
hier namelijk geen profijt van. Het HUB is werkelijk prachtig geworden, nu is het taak van de
gemeente om ook minder kansrijke burgers hier van te laten genieten. De bibliotheek is hier al
goed mee bezig door gratis voorlees dagen te organiseren ook de gratis film voorstelling zou
nog beter bij de minder bedeelden moeten worden gepromoot. Ik denk dat hier nog een mooie
en dankbare uitdaging voor de gemeente is weggelegd. In een krimp regio moet je niet lokaal
kijken maar juist daar buiten. Andere gemeenten kampen met precies dezelfde uitdagingen. Het
is vissen uit dezelfde vijver. Projecten als het Center Court zijn een flinke financiële belasting op
de schuldenpost van de gemeente. Ik denk dat men dit soort projecten in een krimpregio op
een kleinschaliger niveau zou moeten vormgeven. Zonder er direct tegen te zijn denk ik dat de
gemeente de haalbaarheid veel beter moet checken. (De kantoorruimten onder het Hub staan
ook nog steeds leeg)
Nodig voor een goede leelbaarheid in de stad

10



Werkgelegenheid en woningbouw zijn de kurken waarop je bestaansrecht hebt als Gemeente.,
Werkgelegenheid voor de minder geschoolden; die met fiets of brommer naar een werkgever
kunnen;
of op een redelijke afstand zich met openbaar vervoer kunnen verplaatsen.
Iemand met uit een uitkering heeft in eerste aanzet geen geld voor een auto.
Werkgelegenheid in Sittard, Born, Echt is voor deze doelgroep GEEN optie..
ook al omdat de salarissen niet over houden uiteraard..............
Als dat op orde is volgt de rest leesoplossingen voor andere knelpuntje,s
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5 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=219)
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Het meest gekozen antwoord (51%) op vraag 5 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "De krant".

Anders, namelijk:























Achtergrond kandidaten
Actief partijprogramma's opzoeken en gesprekken aangaan met politici
Alle informatie samen.
Alles wat me zoal ter ore komt
De politiek blijven volgen
Divers
Door alles met eigen ogen te zien en vertellen
Eigen belangstelling en kijken wie echt contact zoekt met de bevolking.
Eigen bronnen
Eigen idee
Eigen waarneming
Even naar de lijsten kijken die meedoen.
Facebook pagina's van de lokale partijen
Facebookpagina's partijen
Gesprekken
Gesprekken en bijeenkomsten vd partijen
Gesprekken met mensen
Gevoel
Gewoon informeren bij pol
Het volgen van raads- en commissievergaderingen, gesprekken.
Het zijn lokale verkiezingen dus uit de verkiezingsprogramma's
Hoe hebben ze t gedaan?
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Ik ben lid van een van de politieke partijen
Ik stem gewoon op mijn partij
Individuele gesprekken, volgen commissie- en raadsvergaderingen
Info van de te verkiezen personen (partijprogramma ed)
Internet (17x)
Internet en lokale kranten
Internet raadplegen over de partij
Internet, websites lokale partijen
Internet/online
Lokale politiek
Luisteren
Mensen uit de omgeving
Mijn buikgevoel
Onderling overleg
Partij programma
Partijprograma`s
Partijprogramma
Partijprogramma's (3x)
Partijprogramma's, S.M, internet
Partijprogrammas
Partijwebsite's
Persoonlijk
Persoonlijke ervaringen
Persoonlijke gesprekken
Plaatselijk weekblad en programma's van politieke partijen
Praten met mensen uit de stad
Programma doorlezen
Programma partij
Programma's vd diverse partijen
Programma’s
Programma’s van de partijen
Raads- en commissievergaderingen
Social media (4x)
Stem altijd op dezelfde lokale partij
Tijdens de campagnes van de partijen
Tijdschrift
VIA Kerkrade
Websites lokale partijen
Zelfonderzoek
Zoals ik hierboven al zei: Kijken naar de prestaties van de afgelopen jaren en waar ze nu voor
staan.

Toelichting





Ik werk voor een politieke partij
In principe alle media die je kunt oppikken...
Kennis van de potentie van mijn kandidaat, inzake opleiding, sociale vaardigheden,
overtuigings- en daadkracht en presentatie.
Op de site van gemeente Kerkrade,en de weekkrant die iedere woensdag komt krijg je veel
informatie.Ook internet raadpleeg ik wel eens
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1%
Weet niet

0%

Anders

2%

Dat ik me kan identificeren met de kandidaat

0%

Dat ik de kandidaat leuk vind overkomen

20%

Dat ik het eens ben met zijn/haar standpunten

0%

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

3%

Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

1%

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

5%

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

0%

Dat de kandidaat een vrouw is

Dat de kandidaat een man is

Dat hij of zij een geschikte wethouderskandidaat is

15%

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

Dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt

Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners

6 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
(n=221)

35%

30%
30%

25%
22%

18%

13%

10%
6%

3%
1%

0%

30% antwoordt "Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners" op vraag "6 Wat vindt u het
belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:

BETROUWBAAR en zit niet voor zichzelf in de raad
Dat de kaqndidaat de competenties heeft om informatie te verwerken en zelfstandig
standpunten kan innemen
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Dat diegene opkomt voor het belang vd stad en niet alleen een bepaalde groep
Deskundig is en bestuurders kwaliteiten heeft
Eerlijk zijn
Moet eerlijk en oprecht zijn en geen meeloper
Te laag kennis niveau.
Zijn stem laatt horen

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







Dat hij of zij gemaakte beloftes
nakomt




Dat hij of zij van onbesproken

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

Antwoordmogelijkheid. nr 7 is logisch hoort ook niet in het
rijtje thuis.
De kandidaat moet weten wat er leeft onder de bevolking en
durven zijn nek uit te steken om te bereiken waar hij voor
staat. Dat heb je niet altijd met fatsoensrakkers.
onbesproken gedrag zegt niets want fouten kan iedereen
maken. Leeftijd en ervaring kan een pro zijn maar geen
garantie.
En dan vooral dat hij of zij opkomt voor de belangen van de
armere en oudere inwoners.
Van groot belang dat hij zijn persoonlijke ambities
ondergeschikt kan maken aan het algemeen belang
En een commercieel gevoel heeft
Helaas vindt ik U vraag te kort door de bocht ! Een Goed
functionerend Gemeenteraadslid moet m.i. voldoen aan:
Opkomen en staan voor de belangen van Kerkrade
(Herindeling); integer zijn en een onbesproken gedrag
hebben;enigermate deskundig is op bepaalde gebieden en
zijn beloftes gedurende 4 jaar nakomt !!
Als hij/zij op dit punt niet voldoet, zijn de andere punten ook
niet van belang.
Overigens zijn er meer belangrijke eigenschappen!

Dat hij of zij een geschikte
wethouderskandidaat is



Ik vind meerdere items belangrijk, jammer dat ik maar een
kan kiezen !

Dat ik me kan identificeren met
de kandidaat



Helaas staan er te vaak en te veel kanditaten op een lijst uit
eigen belang; het pluche lonkt.
Het IQ van zulk soort populaire figuren is meestal toerijkend
voor echte dorpspolitiek en daar is kerkrade te groot voor...

Anders, namelijk:



Ik hoop dat de kandidaat waar ik op stem eerlijk, en oprecht
is, hij/zij hoeft niet alle beloftes na tekomen, maar moet daar
wel eerlijk over zijn als hij bepaalde standpunten opoffert
voor het grotere doel.
Ik zou het fijn vinden dat kerkrade centraal staat. En niet
alleen voor bv de oudere of de werkeloze. Maar voor
iedereen
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In Kerkrade doet de PVV niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl de partij bij de
landelijke verkiezingen een van de grootste was.

7 Stel de PVV had wel meegedaan aan de
gemeenteraadsverkiezingen in Kerkrade, zou u op de PVV
hebben gestemd?
80%

(n=221)

71%

70%
60%
50%
40%
30%
17%

20%

12%

10%
0%
Ja

Nee

Ik twijfel nog

71% antwoordt "Nee" op vraag "7 Stel de PVV had wel meegedaan aan de
gemeenteraadsverkiezingen in Kerkrade, zou u op de PVV hebben gestemd?."

Toelichting
Ja





Deze zijn te minste voor de mensen
Hangt van de kandidaat af
Omdat ik het vertrouwen in verreweg de meeste partijen (incl, de bestuurders) heb
verloren; mijn stem voor de PVV zou een proteststem zijn geweest!!!

Nee



De PVV is voor gevaarlijke mensen met een bewustzijn ter grootte van een ping pong
balletje!
Dit is een partij die tot racisme aanmoedigt en verdeling van het volk iets waar ik niet
tegen kan.
Het is geen democratische vereniging
Hoewel ik achter veel standpunten van deze partij sta, vind ik ze net te extreem en iets
te veel uitglijders maken.
Ik ben tegen partijen die niet verbinden.
Ik vraag me af met welke intentie deze vraag wordt gesteld. Ik vind deze vraag niet
kunnen. Laat dit de PVV zelf uitzoeken. Het zou de onderzoeker sieren om de uitslag
van deze vraag niet te communiceren.
Ik zou ze met hart en ziel bestreden hebben
In geen enkel geval
Nooit en te nimmer, wat heb ik aan een politieke partij die geen inhoud heeft en alleen
maar mensen tegenover elkaar zet.
Nooit nimmer op die party











16




Ik twijfel nog





Ondanks dat ik geen PVV zou stemmen, jammer dat ze niet mee doen, dan kunnen ze
eens bewijzen hoe goed ze het kunnen, in hoeverre dit sarcastisch op gevat wordt,
mag men zelf weten. Maar vind oprecht, laat mensen in godsnaam maar eens zien of
het van de kant af roepen, ze het ook echt waar kunnen maken als ze
verantwoordelijkheid hebben.
Zijn alleen maar schreewers die voor onnodige onrust zorgen en niets uitkomt
Dat ligt aan de persson
De pvv is mij te extreem. Ik ben zelf lid van de fvd. Ik hoop dat zij ooit regionaal gaan
opereren
Misschien wel, ben het echt niet met al hun standpunten eens, maar soms hebben ze
wel een punt.
Ik ben tegen discriminatie, maar dan wel in de breedste zin van het woord, ik voel me
soms ook wel gediscrimineerd als ik bv zie wat er voor de asielzoekers wordt gedaan,
en bv de wajongers krijgen ervanlangs, die hele verandering van de wajong is me in het
verkeerde keelgat geschoten.ook de huizenbezitters worden gepakt door den haag.
Heb mijn mening hoor. Het inlevingsvermogen van de politiek in de "gewone"
Nederlander is vaak ver te zoeken.
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7.1 Aangezien u niet op PVV kunt stemmen zijn we benieuwd
naar uw alternatief. Wat gaat u nu doen?
76%

80%

(n=37)

70%
60%
50%
40%
30%
20%

13%

11%

10%
0%
Ik ga op een andere landelijke
partij stemmen

Ik ga op een lokale partij
stemmen

Ik ga niet stemmen

76% antwoordt "Ik ga op een lokale partij stemmen" op vraag "7.1 Aangezien u niet op PVV kunt
stemmen zijn we benieuwd naar uw alternatief. Wat gaat u nu doen?."

Toelichting
Ik ga op een lokale partij
stemmen




Ik weet het dit keer nog niet
Of een landelijke partij, afhankelijk van het partijprogramma
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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.

19

