Tweede Kamer Verkiezingen
De Tweede Kamer Verkiezingen zijn op 15 maart 2017.

1. Stel u wordt vandaag als Tweede Kamerlid gekozen. Welke
Limburgse onderwerpen/kwesties zou u als eerste
aanpakken?
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- A2 verbreden van Eindhoven tot Maastricht
- Werkgelegenheid
- staan voor de burgers
- Het verbeteren van het investeringsklimaat voor internationale bedrijven
- Het aanpakken van criminaliteit
- Verbetering infrastructuur (trein naar Nijmegen, autosnelweg Roermond-Weert)
- Werken aan imagoverbetering van Limburg: niet meer de achtergebleven zuidelijke provincie,
maar het Beieren van Nederland: High tech meets Lederhose
- Vergrijzing
- Jobs v
- Versnelde spoorverdubbeling Roermond/Nijmegen
- Spoorverbinding IJzeren Rijn heractiveren ivm Outlet
- N280 vóór de Maasbrug Roermond laten afbuigen naar A73
-Verbeteren infra-structuur tussen:
A.Limburg en de rest van Nederland en Limburg en de buurlanden door o.a. verbreding wegen,
aanleg nieuwe verbindingen en verbetering openbaar vervoer (zowel bus als treinen).
A2 verbreden
Aanleg verbreding A2
Aanpak drugs voor buitenlanders en infrastructuur
Aansluiting autiwege
Afname inwoneraantal / winkelleegstand / economische ontwikkeling
Asiel
Behoud Rijkswerkgelegenheid
Behoud van voorzieningen in kleine kernen.
Omgaan met de bevolkingskrimp
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Bereikbaarheid (verbreding A2/A67 voor Eindhoven)
Bereikbaarheid en infrastructuur
Bereikbaarheid en parkeer problematiek.
Bereikbaarheid Limburg via openbaar vervoer moet beter.
Beter OV
Bevolkingsdaling, uitbouw maasplassenvert
Buitenlanders.
Criminaliteit
Verkeer(files en ongelukken) op snelwegen
Criminaliteit (3x)
Criminaliteit en alles wat daar mee te maken heeft.
Criminaliteit en werkgelegenheid
Criminaliteit, drugs overlast.
Betere verzorging oudere.
Armoede beleid structuur aan geven.
Economie stimuleren.
Dat er genoeg werkgelegenheid in Limburg blijft
Dat er vanuit het westen van het land en Den Haag eerlijke aandacht is voor de provincie(s).
Ze de hooghartigheid waar het soms op lijkt laten varen.
De A2 tussen Kerenheide en het Vonderen
De anti revolutie tegen de burgemeester van Roermond door de LVR! Het onmogelijk maken
voor het organiseren van diverse evenementen door de financieele vergoedingen die er betaald
moeten worden voor gemeentelijke diensten
De criminaliteit en misbruik en de armoede
De discriminatie die in limburg erg aanwezig is. Het is jammer dat de limburgers mensen van
buitenlandse afkomst niet als gelijkwaardige nederlanders zien.
De gemeentelijke herindeling.
De inloop van de drugstouristen
De internationale ligging van LIMBURG in relatie met het belang van de economie.
De Limburgse kultuur.
De ontwikkeling en co-ordinatie van het toerisme rond de maasplassen
De voedselbanken
De werkgelegenheid nog meer op gang brengen.
Dit kan alleen met samenwerking met anderen.
De zorg en de aowers
De zorg mn jeugd
De zorg plus criminaliteit.
Drugsbeleid en criminaliteit
Duits op school verplichten
Een eenduidig beleid voor coffeeshops, vergelijk met wetgeving in Belgie en Duitsland
Fileprobleem Weert-Eindhoven
Grensoverschreidende problemen.
Onevenredige verdeling van geld bij investeringen wegnemen. De Randstad krijt onterecht meer
dan de provincies verder weg.
Grenzen dicht
zorg moet beter
Grotere gemeenten
Het eerlijk met elkaar omgaan en erop wijzen dat je met overheidsgeld bezig bent.
Heb echte zorg voor de medemens en draag dit niet allleen uit tijdens de verkiezingen.
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Zorg dat de mensen weer naar de stembus gaan want zoals het nu is geloofd het niemand meer.
Het oprichten van een nieuwe politieke partij zo laten als het is, maar............deelname aan
verkiezingen ( gemeente , provincie, landelijk. ) mag pas als je flink veel aantal betalende leden
hebt , waaruit alle kosten om te komen tot raadslid etc betaald kunnen worden.
Hoe kunnen we de vergrijzing in balans brengen met jonge bevolking
Huurverhogingen asiel beleid stem mogelijkheid via digi d en ik zou mij inzetten voor zon energie
op alle woningen verplicht oudere cv ketels vervangen en leiding isolatie
Ieder weekend ligt er in het centrum veel glas op straat. Beter toezicht door de portiers als
mensen met een glas in de hand naar buiten lopen.
Ik heb geen interesse in politiek
Ik zou het niet direct weten maar indexering pensioenen.is ook voor de Limburgers erg
belangrijk.
Immigratie, vluchtelingenopvang en inburgering
Infra structuur. En vooral de A2
Infrastructuur
schade mijnen
tolheffing Duitsland
Infrastructuur en met name elektrificatie en dubbelspoor van de lijn Roermond-Nijmegen .
Inkomens teveel verdieners en corruptie aanpakken
wetten en regels handhaven, want wij dwalen af.
Internationale infrastructuur
Investeren in jongeren
Kerncentrale Tihange. ( Sluiten..in ieder geval sluiten totdat een gedegen onderzoek en herstel
heeft plaatsgevonden).
Eindelijk eens Zorgen voor veel beter regeling grensarbeid. Europa is nog ver weg voor de
grensbewoners.
Klimaat
Klimaatverandering
Knelpunten wegennet roermond
Werkgelegenheid
Leegloop platteland
Krimp
Gezondheid
Krimp in de regio
Openbaar vervoer
Wonen werken in grensstreek
Leegstand in Roermondse binnenstad.
Leegstand winkels
veiliger verkeer
Leegstand winkels ,leefbaarheid kleine kernen
Limburg meer betrekken bij landelijke kwesties.
Limburg vaker onder de aandacht brengen.
Bereikbaarheid. Meer bedrijven.
Toerisme stimuleren in zuid, midden en noord Limburg.
Luchthaven uitbreiden.
Meer zaken doen met België en Duitsland en het openbaar vervoer in het algemeen verbeteren
maar ook naar de buurlanden.
En eenmaal per jaar de Limburgse carnaval toelichten zodat deze niet vergeleken meer wordt
met Brabant.
Maatschappelijke dienstplicht
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Integratie van allochtonen
Sluiten van zwarte scholen
Criminaliteit
Meer eenheid in prijzen van energie,geen tolheffing,
Werken over de grens eenvoudigrr maken.
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Meer en beteren jeugdzorg
Meer geld naar 'armoede in Limburg' en aandacht voor jongeren met ongeneeslijke ziektes
Meer geld voor basis en voortgezetonderwijs. Onze jeugd is immers de toekomst! Helaas trekken
veel jongeren na het voortgezet onderwijs weg uit Limburg... Daar moet wat aan gedaan worden,
leerlingen moeten op jonge leeftijd kennismaken met bedrijven en instanties uit de regio, zodat
ze weten dat ook Limburg zéér uitdagende werkgevers kent!
Meer spreiding van werkgelegenheid.
Meer zorgopvang
Millieu, vluchtelingen
Normen en waarden/ gedrag.
Veiligheid.
Werkgelegenheid.
Onderzoek naar de onveiligheid van enkele Limburgse (snel)wegen
Onveiligheid door buitenlanders
Openbaar vervoer
Over de zakkenrollers in onze stad. wat schrikbarend groeit.
En t onveilige gevoel wat ik ook proef bij mijn medebewoners in de deze stad, door de snelle
groei in t aantal buitenlanders.
Parkstad: vervuild grondwater ivm vollopen vd mijnen
Partipatie wet
Plastic in rivierwater uit buitenland laten verwijderen door dat land.
Regionale ontwikkeling, het streven naar de optimale mix van landbouw, recreatie , leefbaarheid
en milieu in Noord, midden en Zuid-limburg en het belang daarvan voor de nationale en
europese economie.
Vanuit Limburg moet veel duidelijker aangageven worden dat de landelijke overheidsbezuinigingen op zorg een toename van de uitgaven voor de zorg voor de Limburgse ouderen en
gehandicapten betekenen en dat dat schadelijk is voor de regionale en lokale economie.
Softdrugs en koffieshop beleid, openbaar vervoer met Duitsland en België
Spoorwegen: alsnog volledige verdubbeling Maaslijn, uitvoering electrificatie en opnieuw in
gebruikname spoorlijn Hamont-Weert, stoptrein Weert-Roermond, intercity Venlo-Düsseldorf en
intercity Heerlen-Aken.
Onderwijs: uitbreiding UM Maastricht met dependances o.a in Roermond
Stopzetten hulp aan vluchtelingen
Tekort sociale huurwoningen, rijksoverheidsbeleid haaks op wat nodig is in limburg (kunnen ze
ook buiten de randstad denken)
Tolkwestie Duitse Autobahn (is ook een Limburgs probleem)
Veiligheid
Veiligheid / open grenzen, wietbeleid, files op Limburgse wegen
Verbetering Maaslijn
Verbetering van de samenwerking
Verbreding A2 (2x)
Verbreding A2 en zorgen voor nieuwe banen
Verbreding van de A2 naar Eindhoven
Verdubbeling ebn electrificering spoorlijn Roermond - Nijmegen
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Vergrijzing in Limburg
Vergrijzing, werkgelegenheid
Verkeersbeleid
Verkeerssituatie in en rondom roermond
Verkeerswegen rondom Roermond, directe treinverbinding Roermond-Duitsland. Banen creëren,
Limburg qua groene energie en techniek in de top van Europa laten groeien en ondersteunen.
Waarom Limburg zoveel minder belangrijk is dan de randstad.
Weinigen moskee
Werk
Drugsproblemen
Armoede probleem
Werk in regio
Werkeloosheid (2x)
Werkgelegenheid
Werkgelegenheid 50+
koopwoningen jongeren
zorg en zorgtoeslag
veiligheid en immigratie
Werkgelegenheid in Limburg en Leegstand Winkelbestand
Werkgelegenheid, vergrijzing, duurzaamheid, leegloop winkelcentra, goede scholen en docenten,
overlast van verkeer (vrachtwagens, auto's)
Wietplantages en werken over de grens makkelijker maken
Winkel leegstand
Woningbouw, cultuureducatie, sport
Zorg
Zorg (3x)
Zorg en welzijn, stop registratie bureaucratie
Zorg, werkgelegenheid
Zorgen dat Limburg zich echt goed voelt bij de rest van Nederland.
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In 2012 is 65 7% van de inwoners van de gemeente Roermond naar de stembus gegaan. 34
3% is niet gaan stemmen.

2. Hoe krijgen we het voor elkaar om deze mensen naar de
stembus te krijgen?
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- Altijd de dialoog aangaan met iedereen over de keuzes die voorliggen; dit niet alleen doen vlak
voor de verkiezingen
-Politici moeten het gesprek aangaan met zowel hun achterban als ook tegenstanders. Mensen
betrekken!
-Bij moeilijke beslissingen meer navraag doen bij de bewoners die het aangaat en luisteren naar
hun wensen.
-Veel mensen hebben het gevoel van 'De 'arr
100% gaat nooit lukken, zijn er altijd wel ziek, op vakantie etc.
Wel kan het meewerken te laten stemmen op werkplekken of een speaker auto door de straten
laten gaan dat er die dag gestemd kan worden.
Hiernaast zijn er ook velen niet in geïnteresseerd, voornamelijk van buitenlandse komaf, die hun
eigen plan toch wel trekken.
Aanbellen en aanspreken
Aantal politieke partijen /stromingen te verminderen. de keuze /aantal partijen is veel te groot.
De partij programma's verschillen te weinig.
Aantrekkelijker maken
Actief promoten door bijeenkomsten te organiseren. Gemeente zou hierin de belangrijkste rol
moeten spelen
Alleen betrokken hoopvolle mensen stemmen.
Allemaal Jesse Klavers, lijsttrekkers met boude uitspraken en afschaffing bijstand.
Als we weer eens het vertrouwen in het kabinet terug krijgen. ik heb ALTIJD gestemd, maar ook
ik twijfel tegenwoordig of ik nog moet gaan. Maar ik stem dan nog liever op n partij die er niet zo
toe doet, dan dat MIJN stem naar bijvoorbeeld naar de VVD gaat.
Beloftes te doen en ze ook daadwerkelijk na te komen en ze niet doen om gekozen te worden...
Er is dringend hulp nodig onder de mensen
Beloof (en geef!!!!) de mensen 100 euro, dan gaat het percentage mogelijk toch wel met 17,5 %
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omhoog
Beter communicatie.
Betere voorlichting en deze groep betrekken bij het
wel en wee.
Bevorderen vertrouwen in de politiek / politici
Dan moeten de heren in de Den Haag dat doen wat ze beloven. Nu hebben de mensen geen
vertrouwen meer in Den Haag
De grootste politieke partijen moeten elk een avond TV zendtijd krijgen waarin ze het gewone
volk in duidelijke begrijpbare taal de voor- en nadelen uitlegt wanneer men op bewuste partij
stemt. Geen debatten meer met beperkte zend en of spreektijd.
De politiek moet men kunnen vertrouwen endat is ver te zoeken
De politiek toegankelijk te maken,en eens klare taal te spreken
De politiek, overheden en media moeten duidelijker dan tot nu toe aangeven dat lokale,
regionale en landelijke ontwikkelingen met elkaar samenhangen.
De politieke partijen zouden het initiatief moeten nemen, door in de woonwijken avonden te
organiseren met thema's waar de mensen warm voor lopen.
De zaak vooraf even goed laten escaleren, zie het 'Turkije / Erdogan'-effect op de recente
verkiezingsopkomst.
Debaters in Lb
Discussies met partijen in kleinschalige omgeving. Bv. In de dorpscafe,s
Dit is een landelijk probleem. Men moet de kiezer serieus nemen, niet alleen met de
verkiezingen. Het zijn volksvertegenwoordigers en zo moet men zich ook gedragen. En niet maar
wat doen als men gekozen is.
Dit zal heel moeilijk worden, het is voor veel mensen gewoon niet te begrijpen dat beloftes niet
nagekomen worden. Als ik iets beloof moet ik het ook doen, in de politiek is ja vaak nee
Door de mensen uit te dagen ,dat we het hoogste percentage van Nederland willen halen
Door de stembus naar hun toe te brengen.
Door een betere regering die wat eerlijk is naar het volk.
Door een tweede stembiljet bij te voegen, daarop twee onderwerpen te plaatsen. Daarvan één
hoekje rood maken. Dit onderwerp moet op de eerst volgende bijeenkomst van de nieuwe
regering verplicht worden behandeld in de tweede kamer.
Twee vragen keuze dient actueel te zijn, gericht op de actualiteit, niet badinerend of dwingend,
maar wel uitdagend voor elke stemmer.
Door eerlijker en opener te zijn men vertrouwd geen enkele politicus meer ze zitten allemaal
voor zich zelf en voor de eigen beurs te werken en niet zoals de bedoeling was en is voor de
burger.
Door meer de nadruk te leggen op de locale impact van de nationale politiek
Door stembureau's op plaatsen in te richten waar veel stemgerechtigden zijn. MBO scholen,
station enz
Door veel laagdrempeliger uit te leggen, aan de hand van voorbeelden uit bv hoe het in het eigen
huishouden gaat, welke keuzes politieke partijen maken! Kortom veel beter uitleggen wat de
consequenties zijn van keuzes.
Door waar te maken wat gezegd wordt voor de verkiezingen....en niet later te liegen.
Duidelijk uitleggen waar het om gaat. Politici gebruiken veel te moeilijke taal.
Echt benadrukken dat wij als Nederlander dat recht hebben. En dat moeten toesteren . In heel
veel landen heb je niks te stemmen.
Een cadeautje geven als ze gestemd hebben.
Een kopje koffie/thee aanbieden op het stembureau nadat de stemming is uitgebracht
Eerlijkere en betrouwbare politiek bedrijven, waardoor politici geloofwaardig blijven ook in onze
eigen raad
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Ga eens met de bezem door de partijen heen.... vele politici zitten er al jaren zonder ook maar
iets bereikt te hebben voor burgers, onderwijs, ondernemers, flora- fauna en natuur, milieu enz.
Ze denken alleen aan zichzelf, amper aan de burgers.
Goede campangne voeren
Goede voorlichting op de scholen, via de kinderen de ouders bereiken
Gratis koffie met gebak.
Het democratische proces in Nederland verbeteren. Nu staat politiek zo ongeveer gelijk met de
boel belazeren. Het vertrouwen bij veel mensen is helemaal weg.
Het kiesstelsel wijzigen de grootste party regeerd nu is al bekend wie er gaat regeren ze vormen
een coalitie en daar zit je jaren aan vast onbegrijpelijk
Het stemmen leuker maken, bijvoorbeeld doormiddel van activiteiten
Het verplichten net als in België
Het vertrouwen terugkrijgen in de politiek
Huis aan huis bezoek
Hun duidelijk maken hoe belangrijk dat is
Iets gratis weggeven en op verantwoordelijkheid te wijzen.
Duidelijk maken waar de stem van niet stemmer naar toe gaar.
Ik denk dat je moet benadrukken dat wanneer je niet stemt, dat je dan ook niet meer het recht
hebt om te zeuren. (Ben je het ergens niet mee eens? Ga dan stemmen. Zo niet: nooit meer
klagen). Je bepaalt zelf of je een loser bent of niet!
Ik heb geen interesse in politiek
In gesprek gaan op straat, stad wijk
Informatie- bewustwordingscampagne voordat verkiezingscampagne van start gaat
Inzicht geven in het belang van de stem uitbrengen. Niet stemmen biedt de partijen die hun
kiezers wel weten te mobiliseren een voordeel.
Jij kunt je niet met de politiek bemoeien, de politiek bemoei je wel met jou!!!!
Laat zien dat de tweede kamer ergens mee bezig is. ( Zijn ze wel, maar laat resultaten zien vaker
zien, journaal, krant, internet, op meer populaire plaatsen waar meer mensen naar kijken of
lezen).
Landelijke lijsttrekkers naar Roermond met het echte verhaal
Leeftijdsgroepen aanspreken, ook via sociale media, die niet/minder gemotiveerd zijn.
Via het onderwijs de verkiezingen(onderwerpen) bespreken.
Onderwerpen aansnijden die voor hen ook van nut zijn; naar het nu maar ook naar de toekomst.
Lijkt mij meer iets voor de landelijke politiek.
Meer duidelijke voorlichting vooral aan de zwakkeren in de saamenleving ( het helpt is eigen
ervaring ).
Meer informatie geven. Genoeg stembussen in de buurt.
Meer limburgers op de lijst
Meer politici naar Roermond laten komen, de straat op !
Meer Propaganda
Meer stembus locaties bv op scholen, mobiele stembussen,
Meet up met Limburgse kandidaten.
Mensen belonen met een cadeaubon/ stembiljet na stemmen in te wisselen voor
1 bioscoopbon
2 koffiebon met gebak
3.zwementreekaart
Mensen die niet willen stemmen kun je toch niet motiveren om dit wel te doen.
Mensen verplichten te stemmen
Mischien nog persoonlijker campagne voeren??
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Misschien wel beter zo en een goede voorselectie !
Mogelijk als de grote monden uit een bepaalde buurt andere taal en taalgebruik gaan gebruiken
of zwijgen.
Niet lijsttrekkers hun verhaal laten (komen) doen maar de bewoners met hùn verhaal naar de
lijsttrekkers brengen
Niet, men belooft van alles en kan t niet nakomen of men komt het niet na. Mooie praatjes.....Tja
dan kom je niet geloofwaardig over. Als men niet gaat stemmen is dat ook een stem
Objectieve info via scholen
Om ze te motiveren
Onderwerpen behandelen die de mensen ook aanspreekt
Op een laagdrempelige, eenvoudige manier communiceren waarvoor welke partij staat.
Daarnaast werkt het altijd heel goed als mensen een (klein) presentje krijgen.
Op straat ben ik persoonlijk nog niet benaderd. Jammer. Ga naar publiekelijke plaatsen. En waar
zijn de bijeenkomsten over dit onderwerp?
Opkomplicht
Partijen moeten beter naar de mensen luisteren en niet alleen met de verkiezingen
Persoonlijk benaderen misschien
Persoonlijke benadering
Persoonlijke benadering via brief. Waarom niet gaan stemmen??
Persoonlijke contacten.
Politici aanstellen die in de bevolking geïnteresseerd zijn ipv hun eigen belangen, machtsstrijd en
pluche.
Mijn grootste ergernis is de gouden wachtgeldregelingen
Politici moeten begrijpbare en eerlijke taal gebruiken. Niet alleen tijdens verkiezingen maar ook
tijdens de regeerperiode.
Geen kreten maar uitleggen waarom iets wel of niet kan.
Politici moeten mensen veel concreter informeren over hun plannen. Een debat zegt de gewone
mens niet veel
Politiek doorzichtiger maken en eerlijker.
Beloftes nakomen.
Laten zien dat stemmen wel degelijk zin heeft.
Politiek moet ervoor zorgen dat de mensen zich gehoord voelen. Teveel arroganatie bij politicie.
Politiek moet veel, veel meer naar de mensen luisteren en geen sprookjes vertellen. Het zijn per
slot van rekening de mensen die het volk gekozen heeft!!!!
Regionale politiek goed naar voren brengen
Scholen betrekken. Debatten op Roermond TV.
Ik een krantje de speerpunten per partij.
Steeds weer laten weten hoe belangrijk het is dat je als burger meedenkt, eventueel weer de
stemplicht invoeren.
Stemmen verplicht te maken net zoals bij onze zuider buren
STemmen via internet
Stemmen weer veerplichten
Verkiezingsbeloften van verschillenden partijen ook daadwerkelijk uit te voeren!
Verplicht
Verplicht gaan stemmen
Verplicht stemmen (2x)
Verplicht stemmen invoeren.
Verplicht stemmenp
Verplichten (2x)
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Vertrouen uitstralen van politici
Vrije dag maken van stemdag
Zorg dat politiek weer betrouwbaar wordt
Roermondse vertegenwoordigers
Zorgen dat alle doelgroepen bereikt worden
Zoveel mogelijk duidelijk maken dat ander hun stem verloren gaat en het belang van stemmen.
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