Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Meerssen nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

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?
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46% antwoordt "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen" 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



De vorige keer kon ik nog niet stemmen, want toen was ik nog niet
woonachtig in Meerssen
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Nee, nog geen idee
maar ik ga wel
stemmen



Er zijn zoveel veranderingen en de partijen staan elkaar regelmatig de
vlooien af te vangen. Er is totaal geen eenheid.

Ik twijfel of ik ga
stemmen



Er word niet eerlijk gesproken over een fusie met een gemeente
Valkenburg daar erger ik mij aan. .En de optie als ze zouden fuseren met
een grotere gemeente als Maastricht word al helemaal niet overwogen
.Waar bij ik denk dit voor de inwoners van Meerssen gunstiger zou zijn
.Ook .van wegen de lagere woz belasting dit een betere optie zou zijn . Ik
vindt het ook een amateur bende . Hebben in het verleden de begroting
te zeer hoog laten oplopen. En hebben daarbij voor mensen van buiten
af moeten voor binnen hallen .Zoals wethouders van buiten . Vaak ook
in het verleden van alles gebeurd .Daarom zeg ik dat de mensen
onkapabel zijn om een gemeente te besturen . Daarbij is het ook zo dat
de meeste mensen die in deze gemeente wonnen van buitenaf zijn
gekomen .Dus als ze beweren wij willen een eigen indentiteit houden ..
Ze uit zouden komen op veel import van Maastricht
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (80%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders, namelijk:


Omdat stemmen een democratisch voorrecht is
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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, namelijk:




Het gekonkel en elkaar katten strijdt mij tegen!
Het lijkt altijd over "belangen" te gaan, maar die belangen zijn meestal niet die van de inwoners
en omwonenden van de plaats/gemeente.
Zie toelichting
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
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46% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."
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3 Aan welke thema's moeten politieke partijen in GulpenWittem volgens u voornamelijk de aandacht besteden
(tijdens de campagne)?
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Het meest gekozen antwoord (92%) op vraag 3 Aan welke thema is: "Gemeentelijke lasten".

Anders, namelijk:


Oog voor alle groepen

Toelichting


Niet "tijdens de campagne", niemand is gebaat bij aandacht die geschonken wordt tijdens de
campagne. Het gaat erom hoeveel aandacht er daarna aan diverse punten wordt geschonken
met het belang van de inwoners vooraan (persoonlijk belang mag nooit een rol spelen)
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4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (54%) op vraag 4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "De krant".

Anders, namelijk:





Eigen waarneming
In de verkiezingspropaganda bekijk ik op welke partij ik beslist NIET ga stemmen
Info uit de gemeentelijke website.
Websites, lokale krant

Toelichting


Het hangt van de sfeer en het respect voor elkaar in de verkiezingstijd wie mij mag
vertegenwoordigers.
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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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