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?

(n=171)

60%
51%
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10%
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2%

0%

0%
Zeer
Geïnteresseerd
geïnteresseerd

Neutraal

Niet
Helemaal niet
geïnteresseerd geïnteresseerd

Weet niet

51% antwoordt "Geïnteresseerd" op vraag "1 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?."

Toelichting
Zeer
geïnteresseerd





Ik ben lid van een van de partijen
Om te weten wat men met roermond voor heeft
Sta bij een kleine lokale partij op de lijst

Geïnteresseerd



En zeker voor roermond ivm de huidige situatie

Niet
Geïnteresseerd



Ondoorzichtig en niet slagvaardig.

Helemaal niet
geïnteresseerd



De LVR is slechts een voorbeeld van volkomen misplaatste politici.
In het algemeen zie en hoor je politici uitsluitend en alleen een paar weken
voor de verkiezingen... de rest van de bijna vier jaar kan de burgerij het zelf
uitzoeken.. dus.... geen goed woord voor over !!
Na de laatste verkiezingen voor de nieuwe regering zal ik al word ik 100 jaar
nooit meer stemmen , wat een corrupte zooi waar de kiezer voor stemt
word gewoon genegeerd en de verliezende partijen worden de nieuwe
regering wat een mafia bende
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2 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?

(n=171)

43%
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3%

5%
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

43% 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 zelf kandidaat
Zeker niet op de lvr

Ja, op een andere
partij dan vorige
keer



Als het mogelijk is PVV

Nee, nog geen idee
maar ik ga wel
stemmen






Beslist niet op de LVR
Maar wél principieel
Vorige keer niet gestemd bij gemeentlijk verkiezingen omdat ik er totaal
geen vertrouwen meer in had.
Weet nog niet op welke partij ik zal stemmen



Totaal zinloos om te gaan stemmen

Ik ga niet stemmen
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2.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=152)

60%
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48%
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5%

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 (54%) op vraag 2.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Stemmen geeft mij de kans om mee te laten horen".

Anders, namelijk:








Burgelijke plicht
De parij waaro ik ga stemmen doet goede dingen
Het zou mooi zijn als er een partij opstaat die eerlijk en oprecht zich aan de afspraak houd die
het met de kiezer heeft afgesproken
Ik ben een voorstander van een soort stemplicht. Waar je je bijvoorbeeld zou af moeten
melden of een volmacht moet geven. Stemmen is te belangrijk om niet te gebruiken
Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om te gaan stemmen.
Jos v rey moet blijven
Stemmen is een democratisch recht

Toelichting



Alleen klopt het systeem niet als een partij de meeste zetels heeft maar minder dan 15 dan
kunnen de andere kleinere partijen een verbond sluiten en de partij met de meeste zetels
uitsluiten. Dit klopt niet
Sta je op een lijst... ga je vanzelf stemmen!
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2.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
80%

(n=5)
72%
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10%
0%

Ik geloof niet dat mijn stem het
verschil maakt

Ik weet niet op welke partij ik
moet stemmen

Anders

Het meest gekozen antwoord (72%) op vraag 2.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Anders, namelijk:".

Let op! laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:




Corrupte bende
Geen enkel vertrouwen in roermondse politiek
Het maakt niet uit op wie je stemt, de meeste partijen komen hun beloftes niet na. en er zijn
partijen die niet willen samenwerken

Toelichting


Zie boven
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2.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=13)

70%
59%

60%
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40%
30%

25%

25%

25%

20%
10%
0%
Praktische
belemmeringen (tijd,
locatie van het
stembureau, vervoer
etc.)

Ik geloof niet dat mijn Ik weet niet op welke
stem het verschil maakt partij ik moet stemmen

Anders

Het meest gekozen antwoord (59%) op vraag 2.1 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:





Als criminelen weer plaats kunnen nemen in de politiek vraag ik me af of stemmen wel zin
heeft
Bepaalde mensen die Erin zitten.
Er is al handjeklap met de LVR en de VVD
Maakt niet uit op wie je stemt er word toch gedaan wat ze willen hypocriet gedoe
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3 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
44%

24%

5%

3%

3%

3%

3%

Nadat ik erover heb gepraat met
bekenden

In het stemhokje

Anders

Weet niet

Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen niet
gestemd

Nadat ik weet welke personen zich
verkiesbaar stellen

Nadat ik de partijprogramma's heb
doorgenomen

15%

Ik stem altijd op dezelfde partij

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

(n=171)

44% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "3 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:





Een pot nat.
Eigen onderzoek naar betrouwbaarheid
Vlak voor het stemmen
Zal nooit meer stemmen

Toelichting
Nadat ik de
partijprogramma



Én overeenkomt met mijn levensovertuiging en principes.

Weet niet



Omdat ik met vakantie ben, laat ik voor me stemmen door een
gelijkgezind persoon.
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4 Aan welke thema's moeten politieke partijen in Roermond
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?

(n=168)

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (80%) op vraag 4 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:


























Aan alles, anders kan je geen gemeente besturen
Alle bovengenoende
Armoede
Armoede bestrijding, minder flexwerk, goede werkgelegenheid, verbetering rechtsposotie
gehandicapten
Armoede en taalvaardigheid
Bestrijding armoede
Bestrijding hufterig gedrag; integriteit
Besturen is samen werken
Corrupte amtenaren die alsnog in de gemeenteraad zitten
De leegstand in de binnenstad en een integere overheid!
Dorpskernen
Duurzaamheid
Eerlijke politici en geen Van Rey figuren
Geen voorkeur geven a-socialen en mensen met een grote bek en instromers niet
voortrekken. .
Goed onderhoud van de parken en groenvoorziening
Groenvoorziening
Integriteit
Leegstand (winkel)panden
Milieu (2x)
Milieu en Duurzaamheid
Milieu en zwerfafval
Natuurwaarden
Onderwijs (2x)
ONDERWIJS
Openbaar vervoer
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Openbare toiletten in de binnenstad
Opknappen van de Binnenstad
Samenhang, samenwerking en zorg voor elkaar
Sport
Studenten aantrekken, jongeren “hier” houden
Toerisme en winkels
Verkeer en Geluidsoverlast n280
Vitale binnenstad en bestuurbaarheid Roermond
Voorzieningen voor kinderen
Wat is het beste voor de inwoners
Zuiver werken oprecht en eerlijk laten we een nieuw begin maken en stoppen met het zich
onder elkaar onmogelijk te maken

Toelichting







De binnenstad als economisch hart van de stad verdient extra aandacht door de toenemende
leegstand. De Hamstraat en het V&D pand verdienen hierbij topprioriteit!!
Daarnaast moet de nieuwe gemeenteraad het streven van burgemeester Donders volledig
ondersteunen om verdachte bestuurders tijdelijk te kunnen schorsen. De rust in de Roermondse
politiek moet terugkeren.
De laatste 4 jaar in de gemeenteraad alleen maar gezien hoe je een ander kan aanpakken.
Het onderhoud van de parken bij de vijver maasniel laat erg te wensen over.
Er ligt /lag afval gedumpt en na erg aandringen werd dit pas verwijderd.
Er word weinig gedaan aan het onderhoud van het groen.
Bij de vijver lindelaan hebben ze pas wel aandacht besteed aan de groenwal maar dit moest
omdat er ratten zitten
Niet alleen de economische factoren belangrijk vinden, maar wat is echt nodig om de burgers in
een goed functionerende omgeving te laten wonen
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5 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=168)
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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:





















1Roermond
Alle media
Bezoek vergaderingen
Dagelijks het nieuws volgen
Diverse media en publicatie, het permanent volgen van de ploitiek
Door op de hoogte te zijn van wat er in de gemeenteraad gebeurt.
Door te participeren in themagroepen zoals WMO-dementie-partijbijeenkomsten
Eigen mening
Eigen onderzoek
Facebook
FNV
Folders
Folders, straat
Gesprekken met raadsleden
Hoe een partij in de afgelopen vier jaar in de raad stond.
Ik ga dus niet meer stemmen, hoewel ik vroeger zeer geinteresseerd was.
Ik praat zelf mee over het verkiezingsprogramma van de partij waarop ik altijd stem
Individueel de plannen lezen van elke partij.
Internet (7x)
Internet mijn eigen mening
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Intuitie
Kijken en luisteren.
Media
Mogelijk Stem wijzer volgen
Mondelinge contacten met kandidaten
Nergens.
Netwerken
Nieuws (NOS, kranten) via internet
Overleg met andeen
Partij info
Partij programma's
Partij-info
Partij-programma's
Partijprogramma (3x)
Partijprogrogramma lezen
Personlijke voorkeur
Persoonlijke actie
Programma;s van de partijen doornemen
Programma's
Raadsvergaderingen
Sociaal media
Social media (2x)
Spreken met de kandidaten
Via hun website
Via internet
Via Roermond
Volg de Gem. politiek
Volgen raadsvergadering
Websites
Websites partijen

Toelichting


Media zijn gekleurd.
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6 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?

(n=168)

35%
31%
30%
25%

25%
19%

20%
15%

12%

10%
5%
1%

1%

Dat de kandidaat een vrouw is

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

0%

0%
Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

0%
Dat de kandidaat een man is

2%

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

5%
2%

2%
0%

0%
Weet niet

Anders, namelijk:

Dat ik me kan identificeren met de kandidaat

Dat ik de kandidaat leuk vind overkomen

Dat ik het eens ben met zijn/haar standpunten

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

Dat hij of zij een geschikte wethouderskandidaat is

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

0%

31% 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 is, duidelijke standpunten heeft en daaraan vasthoud
Dat de kandidaat enigszins politiek verstand heeft, en geen volkszanger is die denkt dat hij dat
kan. Geen trump toestand dus.
Dat de kandidaat genoeg weerstand kan bieden om zonder invloed in de Roermondse politiek
kan functioneren.
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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 of van een ongewenst of
discutabele handeling
Dat hij of zij voldoet aan alle bovengenoemde voorwaarden.
Dat hij/zij het niveau (intellectueel, ervaring) heeft om de stad te vertegenwoordigen en/of te
leiden
De bovenstaande punten 1,2,3,4 en 11
Eerlijk en integer
Geen islam geen dubbel paspoort en voor nederland dus geen eu
Realiseren dat je moet samenwerken

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



Jammer dat je hier niet meer keuzes mag aangeven. ik vind nr. 3; dat hij of
zij van onbesproken gedrag is enz. nl. ook erg belangrijk!!!

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



Dit vanwege de belangrijke voorbeeldfunctie van het openbaar bestuur.
Bestuur wordt anders ongeloofwaardig.
Meerdere antwoorden waren gewenst.

Anders, namelijk:








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 of van een ongewenst of
discutabele handeling
Een gemeenteraadslid mag geen strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan
verdacht zijn.en in de raad fatsoenlijk opereren..
Ik vind niet 1 van genoemde punten belangrijk. Wel lijkt mij punt 3
momenteel steeds belangrijker te worden.
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7 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens u, om in contact te
komen met een gemeenteraadslid?
35%

(n=168)

30%

30%

23%

25%
20%
20%
15%
9%

10%

11%
6%

5%
0%
Zeer moeilijk

Moeilijk

Neutraal

Makkelijk

Zeer makkelijk Weet niet, nooit
geprobeerd

30% antwoordt "Neutraal" op vraag "7 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens u, om in contact te
komen met een gemeenteraadslid?."

Toelichting
Moeilijk




Neutraal 


Doordat er veel op een raadslid afkomt is het bij een kleine partij vaak niet mogelijk
om overal en altijd aanwezig te zijn waar men in contact kan komen met de inwoners.
Hebben nooit tijd.
Ik ben al heel veel jaren actief en betrokken bij de gemeente, ook als bestuurslid van
een wijkraad. Dat maakt het gemakkelijker om contact te leggen met politici.
Je kunt van allen een telefoonnummer en e-adres vragen bij de gemeente, maar ik bel
ze niet zo snel.
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8 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?
(n=168)

60%
53%
50%
40%
28%

30%
20%

16%

10%
3%
0%
Ik kijk met name naar de Ik kijk met name naar de
politieke partij
kandidaat

Dit is om het even

Weet niet

53% antwoordt "Ik kijk met name naar de politieke partij" op vraag "8 Wat weegt bij u zwaarder: de
politieke partij of de desbetreffende kandidaat?."

Toelichting
Ik kijk met name naar
de politieke partij




Landelijk stem ik op een vaste partij, voor de gemeenteraad wel in
dezelfde richting maar kijk ook wat hij of zij voor de bewoners doet.
Persoon EN partij moeten principieel en zonder vóóroordeel blijven.

Ik kijk met name naar
de kandidaat



Depolitiek partijen zijn niet altijd te vertrouwen

Dit is om het even



Beiden zijn van belang. Binnen partij stem ik op persoon die mij dan
het meest aanspreekt en voor mij aan zijnde "vrouw" een vrouw.

Weet niet



Beide.
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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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