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?
60%

(n=341)

55%

50%
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30%

24%

20%
11%
7%

10%

3%

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

55% antwoordt "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen" op vraag "4 Weet u al op welke partij
u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?."

Toelichting
Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer




Ben tevreden over die partij
Mijn antwoord staat er niet bij: Ik heb wel een idee maar weet het nog niet 100%
zeker.

Ja, op een andere
partij dan vorige
keer



Het is net een coctail hoe meer dat je er in doet hoe viezer dat het word, zo is ook
onze politiek partijen het zijn er gewoon veel te veel, men weet niet meer op wie
je moet stemmen en dan heb ik het nog niet over kiezers bedrog het niet na
komen van hun beloften, zie de landelijke verkiezingen een en al verkiezing
bedrog.

Nee, nog geen
idee maar ik ga
wel stemmen



Alleen stem ik op een partij die voor vooruitgang en innovatie staat. Geen
geldverspilling aan WiFi in het centrum maar glasvezel voor alle burgers van
Maastricht.
De partij voor de dieren doet nog niet mee in maastricht dan moet ik een partij
kiezen die op verschillende belangrijke punten overeenstemt met deze partij
De programma's nog bestuderen.
Het C.D.A. was vroeger mijn partij, maar nu heb ik zo mijn twijfels, sedert daar
ook moslims als lid opgenomen worden
Ik neig naar een ouderenpartij.
Ik twijfel tussen 2 partijen, 1 is landelijk belangrijker, de ander is belangrijker voor
Maastricht
Ik wil eerst informatie inwinnen over de partijen, en hun programma en daarna
een keuze maken wie mijn stem krijgt.
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Met name bij de gemeenteraad vind ik het prettig om op een persoon te
stemmen (als de partij ook een beetje bij mijn ideeën aansluit). Op dit moment
weet ik nog niet wie er precies op de lijst staat.

Ik twijfel of ik ga
stemmen




Ik heb geen hulp om naar het stemlokaal te gaan.
Ze doen toch niet wat ze beloven. Liegen en bedriegen. Kijk maar naar de tweede
kamer verkiezingen.

Ik ga niet
stemmen




Ik ben Belgische en mag helaas niet stemmen
Wonen in maasmechelen
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=305)
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0%
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

Het meest gekozen antwoord (68%) op vraag 4.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders, namelijk:












Belangrijk
De landelijke partijen bakken er niks van, die menen dat alles het zelfde moet blijven, ons Politiek
systeem is verouderd.
Het is helaas de enigste manier om iets van invloed te hebben.
Het is ook een (maatschappelijke) plicht.
Ik ben vrouw. Er is door onze "voorvrouwen"heel hard gewerkt om ons stemrecht te verkrijgen.
Dat wil ik beslist in ere houden!
Ik ga naar het stemhokje en maak mijn stem ongeldig maar dan telt hij wel mee met het aantal.
Invloed uitoefenen
Om invloed uit te oefenen
Omdat ik me gewaardeerd voel als mens en als stemmer.
Pariteit
Stemmen is een democratische PLICHT

Toelichting







Helaas word er niet geluisterd naar de burger
Ik vind het erg belangrijk om te stemmen op de partij waar van ik vind dat die bij mijn wensen
en ideen aansluit. ik heb wel ervaring met enkele gemeente raadsleden, maar die
vertegenwoordigen een partij waar ik nooit op zou stemmen, alhoewel het zeer symphatieke
personen zijn.
Kans om MEE te laten horen?? of om ME te laten horen......., ik hoop het laatste.
Moeten ze zich wel aan de verkiezings belofte houden maar dat wankeld
Veel mensen blijven al weg. De 'schreeuwers' maken zich daardoor breed! Daarmee zijn ze
oververtegenwoordigd en de gewone burgers worden in de raad niet gehoord.
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Zie boven aangeduide redenen. Ik zoek een partij, die opkomt voor het herinvoeren van
verzorgingsflats. Als men nu opgenomen wordt is dat de weg naar de dood.
Wil toch nog een opmerking maken. Als men de mensen gelegenheid biedt om in zo'n
verzorgingstehuis terecht te komen, dan maakt men huizen vrij voor jon ge gezinnen. Als de
regering zou toelaten om samen te gaan wonen zonder ze te straffen door hun A.O.W. te
verlagen, zouden er huizen vrijkomen. Nu leven ze in twee huizen omdat ze anders gekort
worden. Bovendien De A.O.W. en pensioen is toch geen vetpot. De helft van die huizen komen
dan vrij voor bewoning
Ik zie in mijn omgeving veel huizen bewoond door een persoon.Vooral weduwen, een enkele
weduwnaar. Ikzelf woon in een flat. Als ik in een verzorgingsflat zou kunnen intrekken, zou
alweer een appartement vee effectiever gebruikt kunnen worden door een koppeltje
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=11)
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30%
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0%
Ik geloof niet dat mijn Ik weet niet op welke
stem het verschil maakt partij ik moet stemmen

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (57%) op vraag 4.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt".

Let op! Laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:







Buiten maastricht
De buitenwijken in Maastricht hangen er maar achteraan alleen het centrum telt dus het heeft
geen nut.
De coalitie is zo groot dat stemmen op de een of ander geen enkel verschil maakt
Of je nu door de kat of de hond gebeten wordt...
Omdat ik momenteel geen enkele partij meer geloof met hun beloftes en toezeggingen die ze
tog niet nakomen.
Zie boven

Toelichting


Of je door een kat of hond gebeten wordt maakt geen verschil.
In hun campagne willen ze zieltjes winnen en als ze eenmaal
gekozen zijn betekenen ze niet meer veel voor de burger.
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=23)

53%

50%
39%

40%
30%

19%

20%

13%

10%

2%

0%
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.)

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (53%) op vraag 4.1 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:









Er verandert toch niets alles hangt als klittenband aan mekaar
Geen een partij houd zich aan de beloftes
GEEN VERTROUWEN
Hun eigen belang staat voor op
Ik geloof niet meer in onze democratie,
Is een rommeltje peil gemeenteraadsleden.
Te veel niet-integere personen
Twijfel of het wel zinvol is

Toelichting



Of ik op Piet Klaas of Jan stem ze doen toch wat ze zelf willen
Waarom stemmen. Het veranderd toch niks, jammer

6

2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
60%

(n=340)

51%

50%
40%
30%

8%

6%

3%

2%

5%
Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen
niet gestemd

10%

10%

Weet niet

15%

Anders

20%

In het stemhokje

Nadat ik erover heb gepraat
met bekenden

Nadat ik weet welke personen
zich verkiesbaar stellen

Nadat ik de partijprogramma's
heb doorgenomen

Ik stem altijd op dezelfde partij

0%

51% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "5 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:










Bekende
Gestemd met proteststem
Idee, dat 'n partij ook daadwerkelijk iets gedaan heeft dat mijn idee over stadspolitiek heeft
nagestreefd
Ik wacht op het verkiezingsprogramma.
Mijn stemkeuzemoment is eigenlijk nooit definitief!
Na de stemwijzer bepaal ik definitief
Politiek regelmatig gevolgd en stemwijzer gebruikt
Wisselt
Zie boven

Toelichting
Ik stem altijd op dezelfde partij





Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen niet gestemd



Als mijn partij van richting
verandert, zou ik veranderen
Ik stemde
Tot nu toe altijd dezelfde, dit
jaar wil ik nog even de
programma's afwachten.
Woonde toen nog in het
buitenland.
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3 Aan welke thema's moeten politieke partijen
in Maastricht volgens u voornamelijk de aandacht besteden
(tijdens de campagne)?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

41%

(meerdere antwoorden mogelijk)
73%
58%
52%
45%

(n=339)

51%
39%
19%

8%

2%

Het meest gekozen antwoord (73%) op vraag 6 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:

























Aandacht voor werkgelegenheid voor mensen met een sociale beperking.
Afspraak=Afspraak!!
Armoede (2x)
Armoede bestrijding (2x)
AZC's
Bestrijding overlast (met namen van studenten, café's). maar ook van illegaal gedumpt afval,
weesfietsen emz.
Bevorderen fietsen en elektrisch rijden, weren van vervuilende scooters
Corruptie binnen sociale zaken
Cultuur (2x)
Cultuur en ev enementen
Cultuur.
De wijken beter verzorgen.
Duurzaamheid, gezonde lucht in de stad
Energie bewust zijn en promoten
Energietransitie
Fietsenbeleid
Futureproof stad
Glasvezel voor een betrouwbare communicatie toekomst.
Goedkopere parkeergelden, openbaar vervoer
Integratie vluchtelingen, die worden basaal geholpen met huisvesting en geld, maar niet hoe ze
echt kunnen integreren. Ik zie hoe moeilijk dat is voor sommige mensen
Kinderen en jongeren
Komst tram naar Hasselt
Kunst cultuur creatieve sector
Laten zien dat ze er voor de mensen zijn en ophouden door als ze zijn gekozen zich van hun
stemmers niets meer aantrekken en achter de gemeenteraad aan lopen

8


































Maastricht vraagt voor te veel zaken geld. En dan ook te veel
Maastrichtse cultuur, armoede en daklozen.
Maximum snelheid handhaven in buurt wijken !!!
Meer aandacht en zorg voor de gehandicapten in onze samenleving. Het is beschamend hoe men
in de tegenwordige tijd deze mensen nog altijd 'wegstopt' en ze aan hun lot overlaat
(lees:minimale voorzieningen en steun)
Meer aandacht voor de Maastrichtenaren, minder voor mensen van buiten, minder voor
studenten. Minder asielzoekers en statushouders toelaten. Maastrichtenaren op EEN.
Meer groen, minder beton
Meer mogelijkheden voor kleine kinderen. Best wel kindonvrienlijk centrum
Meer transparantie met de stad en de burger, de ambtenaren moeten niet blijven denken dat de
burger stom s en dat zij het beter weten!
Met woningbouw bedoel ik Sociale Woningbouw en accomodaties waar oud en jong in een
gemeenschap zelfstandig kunnen wonen en toch samen kunnen wonen / delen.
Milieu (3x)
Milieu / duurzaam
Milieu, fietsen stimuleren, fietsvriendelijke stad zijn
Onderwijs (3x)
Onderwijs, cultuur, sportvoorzieningen, jeugdzorg
Ouderen eenzaamheid
Overlast van studenten en het integreren van studenten
Parkeerproblemen
Qpark vrijthof moet dicht
Regio en zeker stads gedachte
Sport (3x)
Stadsnatuur
Studenten
Studenten beleid dit is een flop.
Studentenhuisvesting
Toerisme
Transparantie tussen burger en de Gemeen zelf cq Ambtenaren.
Uitbuiting van werkzoekenden en afschaffing van de participatiewet!
Verduurzamen
Vliegveld MAA
Zij moeten na de campagne hun belofte in losse
Zorgen voor één campus, en dat wij niet de lasten hebben van het asiciale gedrag van de
studenten. Ze hebben niets met de wijk waar ze wonen, maar de boel verpaupert
Zwaar vrachtverkeer Tongerseweg- Minder woningsplitsing voor studenten.
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Toelichting




Cultuur: Vreemd dat cultuur ontbreekt in het rijtje. Eigenlijk onmisbaar voor de leefbaarheid van
een stad. Overigens vind ik dat Maastericht dat heel behoorlijk doet.
Onderwijs: Met name de hopeloze situatie in het middelbaar onderwijs noopt tot initiatieven
(ingrijpen) van de gemeente.
Groene politiek: Wat doet de stad met het akkoord van Parijs?
Het is een regelrechte ramp. Als je probeert invloed te hebben op W.O.Z.waardering dan is het
volkomen onmogelijk dit in beeld te krijgen.. Volgens het nieuwe computersysteem. Ik kan er
niet inkomen. Ik kan niet doordringen in hun gesloten systeem Het is ZO moeilijk gemaakt. Er is
geen HELP faciliteit. Je kunt het niet per computer afhandelen. Ook heb ik problemen met de
aanslag IB/PVV die, zeggen ze klaar voor me staat per 6-1-2018, maar ik krijg dit niet
weergegeven op mijn computerscherm en niemand helpt me. Alsjeblieft : Mijn naam is
Notermans, woon Adelbert van Scharnlaan H 5, 6226EM en bel me op aUb. Telefoonnummer
staat in de telefoongids. of e-mail me jnotermans@live.nl. Ik geef mijn hele privacy volkomen
prijs. Als me maar iemand helpt.
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4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=338)
63%

60%
47%

50%
40%
30%
20%

29%

31%

31%

12%

10%

4%

0%

Het meest gekozen antwoord (63%) op vraag 7 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "Een stemwijzer".

Anders, namelijk:





















Afgelopen jaren
Alles
Als actief partijlid haal ik het meeste uit de partij.
Andere bronnen
Bepaal ik zelf
Bij de politieke partijen zelf.
De partijen zelf
Diverse websites
Door gesprekken
Eigen info
Eigen inzicht
Facebook
FB
Folders
Geschindenis
Gesprek met anderen
Helemaal niet
Historisch bepaald
Ik stem niet meer
In een gesprek met diverse personen
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Info op internet
Infoblaadjes van partijen
Intern
Internet (18x)
Internet Maastricht
Internet, huis-aan-huis blad
Internet, websites van de partijen
Lid van eigen Partij
Luisteren naar de mensen die zich 4 jaar inzetten, niet 4 weken.
Mijn eigen gevoel en waarde ( zouden veel politieke raadsleden ook eens moeten doen en er
zich aanhouden
Mijn hart
Mijzelf
Nergens
Onderwijs
Oxfam Novib die bijvoorbeeld laat zien in hoeverre de partijen ontwikkelingssamenwerking en
vluchtelingenbeleid steunt.
Partij reclame in de brievenbus en wat de partijen de afgelopen periode beloofd hebben en wat
daar van gerealiseerd is kunnen worden
Partij-programma's
Partijprogramma
Partijprogramma's
Partijprogramma's enzovoort
Partijprogramma’s
Plaatselijk nieuws
Programma's
Programma'spartijen
Publicaties partijen (internet)
Social media (2x)
Sociale media (3x)
Uit mijn eigen hersens
Verkiezingsprogramma's
Verkiezingsprogramma's (via internet, flyers)
Verkiezingsprogrammas
Via email en bladen van mijn partij
VIA Maastricht
Volgen
Vrienden en bekenden
Website van de politieke partijen.
Websites politieke partijen
Websites van de partijen (2x)
Weekbladen
Zelf info verzamelen
Zelf nadenken
Zelf studie
Zelf zinvol nadenken
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Toelichting





Hoor wel van alle kanten wel wat. Er is voldoende ruis
Ik volg de plaatselijke politiek
Zo veel mogelijk bronnen.
Zoveel mogelijk bronnen raadplegen!
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Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

Weet niet

3%

Anders

5%

Dat ik me kan identificeren met de kandidaat

2%

Dat ik de kandidaat leuk vind overkomen

Dat ik het eens ben met zijn/haar standpunten

0%

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

1%

Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

2%

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

0%
1%

Dat de kandidaat een vrouw is

0%
0%

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

27%

Dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt

Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners

5 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?

30%
(n=334)

27%

25%

20%
16%

14%

10%

4%

2%
0%

De meest gekozen antwoorden (beide 27%) op vraag 8 Wat vindt u het belangrijkste aan een
kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen? zijn: "Dat hij of zij opkomt voor de
belangen van de inwoners" en “dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt”.
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Anders, namelijk:











Dat de kandidaat integer is
Dat zijn ideeën normen en waarden overeenkomen met de mijne
Een zijn met standpunten en van dienstbaar onbesproken karakter, betrouwbaar partij
overstijgende denkbeelden kan uitdragen voor het welzijn van de gehele gemeenschap.
Eens met zijn/haar politieke standpunten en van onbesproken gedrag.
Hij of zij moet een uitkeringsgerechtigde zijn en van de bijstand moeten leven!
Hij.zij moet uit mijn stad komen ik moet het eens zijn met de standpunten en de persoon moet
betrouwbaar zijn beloften NAKOMEN DUS!
Hoe moet een Maastrichtenaar zijn
Kandidaat met hart voor de natuur
Maar ik weet dat het moeilijk is beloftes na te komen. Je hebt ook andere raadsleden die tegen
kunnen werken...er is zoveel meer...
Waar maken wat zij beloven

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







Een tweede, belangrijk punt voor mij is dat de kandidaat om te
beginnen uit mijn woonplaats komt en een duidelijke familiale,
historische en emotionelebinding heeft met de stad. Hiermee wil ik niet
zeggen dat mensen die niet aan die voorwaarden voldoen geen goede
kandidaten kunnen zijn. Waar het mij om gaat is dat Maastricht wordt
bestuurd door mensen die iets met de stad hebben, en niet door
mensen die hier zijn komen aanwaaien vanwege hun werk of studie, die
hun kwaliteiten slechts ontlenen aan een academische titel of mensen
die vanwege hun bestuurlijke ervaring elders menen zich met het
stadsbestuur te moeten bemoeien, en voor wie de gemeenteraad
slechts een opstapje is naar een hogere/betere positie.
Als we het unieke karakter van onze stad nog enigszins willen redden in
deze snel veranderende maatschappij dan is het m.i. noodzakelijk om
mensen in de raad te hebben die beseffen dat het belangrijk is dat het
culturele erfgoed (dialect, tradities, manier van doen, etc.) in stand
gehouden moeten worden.
Het aller belangrijkste is weten wat er onder de inwoners leeft en daar
ook notie van neemt, niet van achter een buro maar van uit de praktijk,
wat ik persoonlijk erg vervelend vind jaren hoor je niets en als het op
stemmenwerving aankomt weten ze je allemaal te vinden ja dag
HET WORDT HOOG TIJD DAT RAADSLEDEN ZICH MEER GAAN INZETTEN
VOOR HUN KIEZERS DAN VOOR HUN PARTIJ(belang).

Dat hij of zij gemaakte
beloftes nakomt



Ik vind 1 keuze te beperkt!

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



Bij deze vraag was een meerdere keuze wel terecht geweest want nu
moet ik kiezen ,en voor mij zijn de eerste 3 antwoorden goed
Een dat hij/zij vooraf verklaart [schriftelijk] niet uit de partij te stappen
en een zg eenmansfracvtie te starten bij de zaak naderhand scheef
loopt.
dat moet zijn zetel vervallen .
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Dat hij of zij een
geschikte
wethouderskandidaat
is



Anders, namelijk:





Geschikte wethouderskandidaat houdt voor mij in dat de persoon zich
op alle genoemde terreinen een beetje heeft bewezen of dat niet nodig
heeft.
Wat er nu in onze gemeente zit is bagger.
Ik begrijp niet dat dit geen meerkeuzevraag is. Ik vind nl verschillende
punten belangrijk.
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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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