Tweede Kamer Verkiezingen
1. Stel u wordt vandaag als Tweede Kamerlid gekozen. Welke Limburgse
onderwerpen/kwesties zou u als eerste aanpakken?
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Geen (Limburgse) kwesties, alles
gaat goed zo als het nu loopt

Weet niet

- autoweg Venlo-Eindhoven
- drugsbeleid
A 67 minstens 3 baans; cultuurgeld vertienvoudigen
A67
Handel
Uitplaatsing spooremplacement binnestad
A67
A67 derde rijstrook beide richtingen
A67 verbinding eindhoven
aantrekken grote bedrijven naar Limburg t.b.v werkgelegenheid
A67 verbreden (2x)
Aanpak snelweg naar Eindhoven
Aanpak van de bevoorrechting van 'gelukszoekers'
Aanpak wiet cq coffeeshop
Arbeidsmarktregio Noord Limburg versus grensoverschreidende samenwerking
Armoede
Milieu en bewustwording
Asielzoekers
Autoweg naar eindhoven moet 6 baans
Autowegen meer baans
Tol Duitsland
BTW Belasting verschil met Duitsland
Bereikbaarheid
Leegstand
Vergrijzing
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Betaalbare Huisvesting voor jonge mensen.
Bevordering euregionale samenwerking
DE late openingstijden van de horeca.
Dit brengt vaak overlast en ruzies met zich mee!!
De mensen zijn nachtdieren geworden,waarom?
De natuur, het milieu, m.n. schone lucht.
De Vastelaovend en ut Dialect
De wegen van en door Limburg opknappen.
Voor de doorgaande wegen net als in Duitsland en België voor vrachtwagens een tol verlangen.
Drugs en werkeloosheid in krimpregio
Drugscriminaliteitsbestrijding
Drugsoverlast en werkeloosheid
Duurzaamheid steviger aanpakken en nadelige milieuaspacten financieel veel zwaarder laten
wegen in de economie
Economie en integriteit politici
Economie in zuid nederland
de dijken zsm klaar
vliegveld m'tricht uitbreiden
autowegen verbreden a67,a2
Economie, openbaar vervoer,
File's
Files op de A73 en A2
Geld verspilling van venlose gemeente slechte werk van gemeente
Grens belemmeringen opheffen
Grenswerker, duitse tolheffong
Het verbreden van de A2 in Limburg en de werkloosheid in zuid-limbrg aanpakken.
Het zijn Tweede Kamer verkiezingen dus gaat 't over 't landsbelang. Limburg is 'n deel van 't land.
Ik zou voor 't geheel gaan.
Ik zou vooral landelijk belangrijke onderwerpen aanpakken. Voor Limburg zou ik zorgen voor
beter onderwijs, betere bereikbaarheid (A67 bv), meer openstellen naar Europa/Duitsland
Intregatie
werkloosheid jeugd
Investeren in werkgelegenheid voor mbo'ers
Jeugdzorg. Er zijn te verl jongeren die de weg kwijt raken of de weg al kwijt zijn
Kinderen met beperking
Klantvriendelijker maken van de gemeente zodat de gemeente weer de burgers faciliteert in
zaken die ze zelf niet kunnen. Daarnaast zou ik zorgen dat de sociale dienst gereorganiseerd
wordt waardoor mensen weer als mensen behandeld worden en niet standaard als fraudeurs.
Klimaat/milieu en veiligheid
Kwetsbare ouderen met dementie en diens mantelzorgers.
Leefbaarheid in de buurt en leegstand/leefbaarheid in de kernen
Leegstand van winkels, overvloed aan grenstoeristen (coffeeshops/winkelen) in betere banen
proberen te leiden. Limburg op de kaart zetten als aantrekkelijke provincie.
Limburg als achtergebleven gebied t.o.v. de rest van Nederland promoten; o.a. door te laten zien
hoe in Limburg carnaval gevierd wordt! Uniek in de wereld!
Limburg laten samen werken met ober grensde landsheren zoals NordRhein Westfalen en
Belgisch Limburg
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Meer geld besteden aan de Zorg.
Minder geld besteden aan zogenaamde vluchtelingen.
Raddraaiers en criminelen, harder aanpakken.
Meer geld voor de infrastructuur
meer geld voor cultuur.(ver weg het grootste
gaat naar de randstad)
Meer openbaar
Meer zorg voor eenzame ouderen en voor gezondheidszorg
Milieu / Weg met mega-stallen voor varkens, kippen etc ivm gezondheidsrisico's ivm fijnstof en
meer kans op longonstekingen,
Vergunningen intrekken voor bestaande megastallen, en zorgen dat er geen nieuwe plannen
meer goedgekeurd kunnen worden.
Openbaar groen
Ouderen beleid en pensioenen en dan eerlijk en weer niet die altijd dikke salarissen verdiend
hebben voor trkken
Overlast en straatintimidatie.
Parkeerproblemen in de steden
Slecht voor de ondernemers.
Parkeren
Logistieke hotspots
Renovatie van VVV stadion; verbetering binnenstad Venlo met aantrekkelijk winkel aanbod
Samenhorigheidsgevoel vergroten en niet iedereen tegen elkaar opzetten.
Snelweg tussen Eindhoven en Venlo.
Willekeurige representatieve groepen samenstellen die mede vraagstukken doorspreken en met
oplossingen komen.
Stoppen met het omzagen van bomen waar de verantwoordelijke van de buitendienst een hobby
van gemaakt hebben, en het opnieuw invoeren van een nationale boomplantdag.
Terugdringen fijnstofuitstoot intensieve veehouderijen en verkeer
Tunnel Vierpaardjes versnellen.
Veel overlast van internationaal vrachtverkeer.
Veiligheid. aanpak van de wegen.bv. A 67 en provinciale wegen. Groenvoorziening netter
onderhouden. Toerisme bevorderen.voldoende geld naar de zorg in Limburg!De
Verbetering (uitbreiding) van de doorstroming autowegen
Verbetering A73 bij Venlo
Verbetering autpwegen
Verbreding A. 67
Verbreding A67 (3x)
Verbreding A67 ; betere verbindingen OV met Duitsland
Verbreding A67 of inhaalverbod vrachtauto's
Verbreding autobanen en knooppunt A73/A67
Verbreding van de A67
Verdubbeling spoorlijn Roermond - Nijmegen
Vergrijzing
werkgelegenheid
Verkeer
Verkeer a73 en a67 en a2, dijken, scheepvaart, zorg
Verkeer transport
Verkeersinfarct op de a73
Verkeersproblemen snelwegen (A67 / A2)

3













Vrij reizen regiokaarthouders.
Arriva want dat is nog steeds hopeloos!
Wat meer aandacht voor Alle provincies, niet alleen n&z holland.
Werkeloosheid
Werkeloosheid 50 plussers
Werken aan beide zijden van de grenzen
Goed openbaar vervoer over de grenzen heen.
Oplossen drugsoverlast
Werkgelegenheid voor hogeropgeleiden
Verbreding/verbetering A67
Meer grensoverschrijdende projecten
Wietaapak
Vergrijzing
Werkgelegenheid
Onderwijs
Woningnood, zorg, toerisme
Xtc afval
Zorgen dat er in Venlo nul-op-de-meter huizen komen (sustainability)

2. Hoe krijgen we het voor elkaar om deze mensen naar de stembus te
krijgen?

















Alle nederlander verplichten te gaan stemmen.
Allemaal naar de stembus gaat niet lukken. Maar een positiever campagne met duidelijke
idealen op hoofdlijnen zou wel helpen. (Kijk eens naam Emmanuel Macron in de Franse
presidentsverkiezingen. Zoiets bedoel ik.)
Als deze jonge mensen ouder worden gaan ze vanzelf wel. Zo is het altijd geweest.
Belang duidelijker maken.
Beloftes nakomen! Van een linkse partij mag je geen rechts beleid verwachten. Als dat dan toch
gebeurt is dat kiezersbedrog.
Beter beschikbaar stellen van besluiten icm versimpelen van besluitvorming zodat iedereen
begrijpt waar het over gaat (niet op één A4 trouwens).
Betrouwbare politici opstellen
Bewustwording, doormiddel van bijeenkomsten en volksraadplegingen
Breng wat meer sfeer in het stemmen. een aantrekkelijke locatie wat dit kan en niet zo'n trieste
omgeving als een buurthuis. het mag allemaal iets flitsender.
Buurtbus inzetten voor mensen die minder mobiel zijn
Capabele, maar vooral betrouwbare kandidaten
Dat krijg je niet voor elkaar. Of het leeft of het leeft niet.
De betrouwbaarheid van politieke figuren verbeteren
De doelgroep in kaart brengen en de betreffende doelgroep triggeren door actuele onderwerpen
te benadrukken die voor deze groep belangrijk zijn.
De kloof tussen (gemeentelijke) overheden te verkleinen door dichter bij de burger te staan.
Medewerkers aannemen die midden in het werkveld staan
De mensen denken altijd dat hun stem niet helpt!
zij denken:één stem meer of minder dat maakt niet uit!
Heel duidelijk maken dat hun stem er wel zeker toe doet.
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De politiek moet zich meer laten zien in dorpen niet alleen in de stad. Ook met mensen in
gesprek gaan.
Geen gouden bergen beloven.Blijf realistisch!
De politiek naar de mensen brengen en niet de mensen naar de politiek. De politiek is niet
geloofwaardig. De partijen moeten eens zeggen wat ze echt doen, en niet zeggen wat de ander
niet heeft gedaan. Hoe gaan we dit samen oplossen. Het is nu vechten
De regering moet al die beloftes waar ze nu over roepen nakomen.
Debatten in venlo door gemeente partijen
Die 30,6% bestaat deels uit Nölers, maar gaan nooit stemmen. Zijn niet naar de stembus te
krijgen.
Digid stemmen invoeren
Digitaal stemmen mogelijk maken vanuit huis
Dit is een landelijk probleem. Politici zijn nu eenmaal niet zo betrouwbaar als het over beloftes
gaat. In Limburg is de scepsis wellicht nog groter
Door alle mensen aan te spreken in begrijpelijke taal.
Door de politiek transparant te maken en geen lose beloften doen
Door de politiek wat geloofwaardiger te maken en die gasten uit den haag niet zo gemeen op de
man spelen maar zich bezig houden waar het om draait ze willen allemaal hun riant zitje in de
kamer behoudeni
Door mensen nóg beter voor te lichten en aan te zetten om te gaan stemmen.
Door niet alleen sprookjes te vertellen, maar ook na 15 maart doen wat je hebt beloofd
Door positieve campagne te voeren
Door ze aan te spreken
Duidelijk maken dat elke stem telt
Echte problemen in de media benoemen en de burger hierbij betrekken.
Er wordt niet genoeg geluisterd, naar de problemen van de venloose inwoners.
Er zijn weinig Venlonaren of Limburgers verkiesbaar van de partijen die voor een breed Limburgs
publiek in aanmerking komen.
De uiteindelijke vertegenwoordiging van Venlo of Limburg is al helemaal onzichtbaar. .
Geen pogingen ondernemen
Gemeente zelf het hele jaar zorgt dat de inwoners medeverantwoordelijlheid krijgen bij het
beleid
Goede politiek bedrijven, begrijpbaar, geen populistische flauwekul, begrijp maar dat er
links,midden en rechts blijft bestaan in een democratie!
Gratis bier
Gratis kopje soep misschien?
Heb 4 jaar aandacht voor de kiezer en niet alleen gedurende de verkiezingsperiode
Het belang van stemmen benadrukken d.m.v reclame, nieuws, actualiteiten.
Het moet wat opleveren. Prijs uitloven?
Het politiek debat moet inhoudelijk worden en niet alleen schreeuwende poppetjes tegen elkaar
Het stemmen moet weer een plicht worden.
Hun te wijzen door niet te gaan stemmen ongewenste partijen aan de macht komen
Ik zat op een stembureau, de reactie van de mensen is onbegrijpelijk. Ze komen stemmen en
weten totaal niet waar ze het over hebben. Deze mensen bewust maken van wat er in
Nederland, politiek, aan de hand is lukt m.i. Niet.
In principe is dit onmogelijk, maar het kan wel helpen om een ieder ervan te doordringen dat
klagen niet helpt maar stemmen misschien
In wijkkrant meer aandacht hier aan geven, ook in huizen van de wijk;
Jongeren eerder betrekken bij dit democratisch proces
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Laten zien dat er iets gebeurt met beloftes en laat bewoners meebepalen
Luiheid, ongeinterreerd
Makkelijk toegangelijke stembureau;s met parkeergelegheid. Wellicht ook op grote
industrieterreinen
Meer benadrukken waarom de stem geldt.
Meer daadkracht politiek
Meer uitleg waarom bepaalde keuzes wel of niet worden gemaakt. Wat levert dat op voor de
Nederlander.
Mensen bewust maken; niet alleen in verkiezingstijd maar met een bepaalde continuiteit.
Mensen die niet stemmen krijgen geen santie maar mensen die wel gebruik maken van hun
stemrecht worden beloont (bijv via de belasting)
Mensen moeten meer vertrouwen krijgen in politici. Dit ligt dus aan politici.
Mensen vertrouwen geven in de politiek. Mensen kiezen de politiek, maar politiek luistert niet
naar de mensen. Kijk naar het Oekraïne referendum.
Mindere partijen en kiesdrempel van 5%
Moeten meer betrokken en voorgelicht worden bij beslissingen. Referenda houden over
belangrijke onderwerpen en dan ook uitvoeren
Niet beloven, wat je toch niet waar maakt
Nooit mensen geloven de politiek niet deze hoge opkomst komt door ontevredenheid
Onderwerpen die direct en op korte termijn aanspreken
Op de Stadsomroep extra aandacht: je hebt geen recht van klagen als je niet gaat stemmen. Je
ouders/ grootouders hebben gevochten voor democratie enz.
Oprecht zijn mensen geloven het niet meer
Persoonlijk benaderen.
via socialmedia
Persoonlijke benadering van Limburgse politici. Waar zijn ze?
Politici moeten betrouwbaarder en geloofwaardiger worden.
Politici moeten luisteren naar de burgers, ze staan te ver van de realiteit en zijn er alleen voor
zichzelf. Burgers hebben geen vertrouwen meer in de politiek
Politici moeten uitvoeren wat de kiezers willen.
Nederland is geen democratie meer.
De kiezer heeft te veel keuze en daarom niet meer kiezen.
Politici zouden eindelijk eens eerlijk moeten worden en niet alleen maar politiek correcte
antwoorden geven.
Politiek moet doen wat ze zeggen... geen valse beloften doen
Meer herkenbaar zijn, dichter op de gemeenschap acteren
Politiek moet gedurende de regeerperiode proberen veel dichter bij de mensen te komen. Nu
hebben veel mensen het gevoel dat het te ver af staat en stemt een groot gedeelte in
Limburg/Venlo daarom ook nog eens anti establishment
Politieke markt organiseren met lokale, provinciale politici. Laagdrempelig. Stemmen is in belang
van ons allen.
Positiever berichten en zorgen voor goed weer
Presentje en jongeren motiveren door goede voorlichting
Stemmen op een zondag en niet op een werkdag. Maak er iets gezelligs van met gratis kopje
koffie oid
Stemmen verplicht stellen
Stemmen verplichten
Stemplicht weer i
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Uitvoeren wat beloofd is en ander niet zo'n hoge verwachtingen en uitspraken doen. Kan alleen
maar tegen vallen dan.
Verplicht stellen
Vertrouwen en eerlijkheid in politiek en de huidige personen en de pers moet de zaak anders
belichten alleen maar negatief
Voorlichting over het belang van stemmen en hoe men een partij kan kiezen.
Per post van deur tot deur
Voorlochting geven
Weer verplicht stellen
Wellicht Venlose kandidaten!
Zorgen dat de burgers het gevoel hebben dat hun stem eruit doet. Het vertrouwen is verdwenen
in de politiek door teveel polderen of door het oordeel van de burgers naast zich neer te leggen:
denk aan Ukraine referendum.
Zorgen dat voor Venlo wat herkenbaars in de programma's komt
Zou het niet weten maar ze moeten dan ook niet klagen
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