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Gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels is de nieuwe gemeenteraad
van de gemeente Nissewaard geïnstalleerd.

1 Bent u gaan stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen?
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84% antwoordt "Ja" op vraag "1 Bent u gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?."

Toelichting
Ja




Ik stem altijd
Ik zal altijd stemmen. Het is een recht waarvoor men vroeger heeft
gevochten, daar moet je niet lichtzinnig mee om gaan

Ik was/ben nog niet
stemgerechtigd



Ik was net verhuisd en nog niet stemgerechtigd in Nissewaard
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1.1 Wat is de reden dat u bent gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Stemmen is een
democratisch recht

Stemmen geeft mij de
kans om me te laten
horen

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

Anders

Het meest gekozen antwoord (62%) op vraag 1.1 Wat is de reden dat u bent gaan stemmen? is:
"Stemmen is een democratisch recht".

Anders, namelijk:



Anders bepalen anderen de uitslag
Enige manier om een partij in het bestuur te krijgen waarvan ik vind dat ze het beste de
algemene belangen van zoveel mogelijk inwoners te vertegenwoordigen.
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1.2 Wat is de reden dat u niet bent gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Praktische
belemmeringen (tijd,
locatie van het
stembureau, vervoer
etc.)

Ik wist niet op welke Ik heb géén vertrouwen
partij ik moest stemmen in de plaatselijke politici

Anders

Het meest gekozen antwoord (46%) op vraag 1.1 Wat is de reden dat u niet bent gaan stemmen? is:
"Anders, namelijk:".

Anders, namelijk:












Dochter was ziek
Fysiek en mentale uitdagingen
Ik was Ziek
Mijn man is voor mij gaan stemmen
Op de datum van het stemmen woonde ik al wel in Spijkenisse, maar op het moment van het
ontvangen van de stempas woonde ik nog in Rotterdam. Vandaar dat ik niet in Spijkenisse
gestemd heb.
Spoed opdracht op mijn werk
Vakantie
Vakantie op Bali
Was niet in de gelegenheid ivm werkzaamheden
Ziek
Ziekte

Toelichting



De meeste raadsleden zitten er voor eigen belang, Gemeente Spijkenisse is een benouwde en
bekrompen gemeente.
Vakantie in Valkenswaard
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2 Wat is volgens u het eerste punt waar het nieuwe college
zich voor moet gaan inzetten?
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22% antwoordt "Vervoer/mobiliteit" op vraag "2 Wat is volgens u het eerste punt waar het nieuwe
college zich voor moet gaan inzetten?."

Anders, namelijk:




















Andere vormen van stoken bijv. restwarmte
Behoud groen en natuur
Bereikbaarheid van en naar het eiland
Beter centrum
Betere bereikbaarheid via een tunnel
De bereikbaarheid van Spijkenisse
Duurzaamheid (2x)
Er zijn 5 wethouders en meer dan 30 raadsleden,...die kunnen heus wel meerdere zaken
tegelijk oppakken.
Gratis parkeren centrum
Jeugdzorg
Kwaliteit woonomgeving
Meer actifiteiten organiseren en dan niet in het centrum maar meer als zijnde Mudrun (actief
dus vooral gericht op kinderen)
Nieuw groenbeleid! Stoppen met kappen als mensen klagen over "overlast".
Ouderen
Ouderen zorg.
Stoppen met open vuur en open haarden
Tarieven eigen bijdrage
Vooral verkeer. Slechte stoplichten!
Woningbouw in Abbenbroek
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Toelichting
Algemene
voorzieningen
Leefbaarheid



Veiligheid








Ik vind dat armoedebestrijding en werkgelegenheid niet perse taken van de
gemeente zijn
Groenvoorziening, wordt veel te veel
Stoppen met met verder volbouwen van de laatste meters grond.
Er zijn te veel inbraken, teveel vernielingen, en te weinig blauw op straat,
mensen doen waar ze zin in hebben,
Verkeersveiligheid in de wijk

Vervoer/mobiliteit



Als de toegang tot Nissewaard beter wordt zullen meer mensen naar
Nissewaard gaan waardoor er dus ook meer inkomsten voor de netwerk
zullen worden

Woningbouw



Al jaren zijn wij en vele ouderen met ons... op zoek naar betaalbare koop
SENIOREN WONINGEN..patiowoningen of levensloopbestendige
woningen...met een slaapkamer en badkamer op begane grond en met
een tuintje!!! .GEEN appartementen!!...helaas bij elk nieuwbouwproject in
Spijkenisse/Hekelingen worden deze Seniorenwoningen NIET gebouwd!!
laats was er een bijeenkomst over Tiny houses....en wat bleek???...er
waren daar ook heeeeeeel veel ouderen aanwezig die interesse hadden om
kleiner te gaan wonen. a.u.b. denk eens aan de ouderen inwoners van
Nissewaard...die veelal nu een te groot eengezinswoning bezet moeten
houden!!...immers we moeten langer thuis wonen....maar WAAR DAN???

Zorg



De zorg word steeds minder

Anders, namelijk:



Door het hogere uurtarief nemen veel mensen dan maar geen zorg af
waaronder ik zelf.
Ik heb zelf een kind met stoornis en beperking en loop herhaaldelijk tegen
de muur aan. Dit geldt zowel voor zorg als met onderwijs. Bij zijn speciale
school hoor ik van ouders herhaaldelijk dat ik niet de enige ben die van het
kastje naar de muur wordt gestuurd. Ondanks alle hulpverlening die er is
kom je er moeilijk binnen of bij de verkeerde.
Momenteel mag iedereen stoken waar en wanneer hij/zij wil en alle regels
van fatsoen en milieu volledig negeren. Gemeente houd geen toezicht en
klachten worden niet behandeld. Je kan kanker krijgen van al dat giftige
fijnstof is eigenlijk de conclusie, en dat gaat vast lukken met dit struisvogel
kop in het zand gedrag beleid.
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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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