Lijsttrekker
1 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?

(n=338)
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Ik kijk met name naar de
politieke partij

Ik kijk met name naar de
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Dit is om het even

Weet niet

Toelichting
Ik kijk met name naar
de politieke partij






Ik kijk met name naar
de kandidaat
Dit is om het even



Weet niet








Het gaat niet om de poppetjes maar waar ze voor staan.
Je stemt niet op een partij als er geen capabele mensen inzitten want
dan weet je op voorhand al dat het fout gaat.
En deze partijen zouden allen ervoor moeten zorgen dat ze goede
mensen zoeken want anders zouden ze geen bestaansrecht mogen
hebben en dient daarop ingegrepen te worden.
Partij is het belangrijkste, maar bij gemeenteraadsverkiezingen kijk ik
ook naar kandidaat
Stem op ouderen partij
Als de verkeerde persoon bij de juist partij zit, wordt er niet op deze
partij gestemd.
Geen
Het programma van de partij is belangrijk.
Heb het idee dat alle kandidaten alleen zichzelf belangrijk en interessant
vinden.
Naar het programma.

2 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
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Anders

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%

Anders, namelijk:
















betrouwbaar
Dat die verstand van zake heeft en daar ook naar handeld en niet klakkeloos achter zijn
amtenaren aan loopt
Dat hij zich durft in te zetten waar hij voor staat.
dat ik hem/haar ook buiten verkiezingstijd in het dorp actief zie
Dat ze weten waar ze het over hebben. Kiezen voor het belang van de burger, date dat
ondergeschikt is aan regels en procedures.
een 'doener' / aanpakker
Eerlijk, betrouwbaar, onbesproken gedrag is een voorbeeld functie, vast houden aan het
programma indien mogelijk,
geen vriendjespolitiek
Geschikt, en onbesproken gedrag
hij of zij onafhankelijk genoeg kan denken en handelen om de juiste oplossing voor de kwestie op
dat moment heeft.
Iedereen mag kandidaat zijn.
Integer en behalve "eigenbelang" zuinig met gemeenschapsgeld omgaat. En verstand van zaken
heeft.
integer, intelligent, nuchter, pragmatisch, charismatisch,idealistisch, en bovenal kundig, dit alles
in afgewogen hoeveelheden
kapabel is om mij te vertegenwoordigen
xx
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Zowel kennis heeft waardoor hij/zij de belangen van inwoners optimaal kan behartigen. Stelling
durft te nemen en ergens voor durft te staan. Van onbesproken gedrag en een goede
voorbeeldfunctie lijkt me van zelf sprekend maar ook dat het belang van de een niet zwaarder
mag wegen als dat van een ander en dus beleid durft te maken! Zodat situaties zoals een
gevaarlijk Markt met doorgaand verkeer niet meer kunnen ontstaan. En als je wil ontmoedigen
zelf geen nieuwe sluiproutes gaat creeeren waardoor het alleen maar drukker word op deze
ongewenste route.

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







En de zaken in een groter geheel kan zien voor de gemeente Asten
Gezamenlijk belang en geen eigen belang
Naar mijn idee zijn er veel meer antwoorden nodig. Geen crimineel svp
maar heb gehoord dat de kandidaten worden doorgespit. Tuurlijk dat
men nakomt wat men belooft heeft maar dit zal niet altijd kunnen
wanneer je in een coalitie terecht komt. Maar zeker datgene doen wat
het beste is voor Asten en haar inwoners
Samenwerking, want het is allemaal mensenwerk

Dat hij of zij gemaakte
beloftes nakomt



Een programma spreekt je aan en op basis daarvoor stem je op die
partij. Ontgoochelend wanneer de afspraken dan niet nagekomen
worden tenzij er zwaarwegende,en onverwachte omstandigheden zijn
waardoor gedane beloftes gebroken moeten worden maar dit in elk
geval goed communiceren naar de burger.

Dat hij of zij een
geschikte
wethouderskandidaat
is



?

Anders, namelijk:



Beloften zijn sowieso waardeloos omdat niemand van te voren weet
hoe de toekomst er uit ziet. En aan algemene kreten "Ik luister naar u of
ik dien uw belang" heb je al helemaal niets. Politiek is altijd keuzes
maken en dus is onafhankelijkheid belangrijk
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3 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor een
kandidaat?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Dat de kandidaat uit
mijn woonplaats komt

Dat de kandidaat een
vrouw is

Dat de kandidaat een
man is

Dat de kandidaat van
mijn leeftijd is
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Anders, namelijk:
























Benodigde kwaliteiten bezit
Betrouwbaarheid
Boven partijen kan staan en dus onbevooroordeeld naar kwesties kan kijken en op basis van
goede afwegingen beslissingen kan nemen
Breed georiënteerd
Dar de kandidaat kundig blijkend uit opleiding en ervaring.
Dat de kandidaat bekwaam is
Dat de kandidaat bekwaam is (lijkt) voor de politiek
Dat de kandidaat capabel is.
Dat de kandidaat capabel is. man of vrouw, zwart of wit maakt niet uit.
Dat de kandidaat geschikt is
Dat de kandidaat hart heeft voor Asten.
Dat de kandidaat hart voor zijn vak heeft
Dat de kandidaat kapabel is
Dat de kandidaat kennis heeft en een goed netwerk.
Dat de kandidaat parate kennis heeft van de huidige politiek, van het verleden en van wat er
leeft in Asten
Dat de kandidaat zich ervan bewust is dat hij er niet zit ter meerdere eer en glorie van zichzelf.
Van die figuren die aan hun kleinkinderen zo nodig moeten laten zien welke prestige object opa
of oma heeft kunnen realiseren.
Dat de kandidaat zich volledig gaat inzetten voor een duurzame biologische omgeving met oog
voor bescherming van de natuur en afbouw van de intensieve veehouderij.
Dat de kanditaat integer is
Dat een kandidaat opkomt voor de belangen van zijn of haar partij
Dat hij betrouwbaar is
Dat hij of zij begrijpen waar ze over moeten beslissen
Dat hij of zij de partijstandpunten naleeft.
Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners
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Dat hij zijn werk goed doet
Dat hij/zij betrouwbaar is en midden in de maatschappij staat
Dat hij/zij integer en "vrij" is
Dat kandidaat kennis van zaken heeft
De persoon te vertrouwen is
Deskundig
Deskundig en integer persoon
Deskundigheid
Deskundigheid en niet bezig met persoonlijke belangen
Doener / aanpakker
Een helikopterblik heeft
Een kandidaat die wat voor elkaar kan krijgen
Eerlijk en doelgericht
Enige vorm van intelligentie vertoont
Geen
Geen voorkeur, zolang ze maar goed zijn voor Asten.
Geschikheid
Geschikt is om zelfstandig zijn mening te ventileren en geen meelopter is.
Goed is in zijn vak
Iedereen kan in principe goed zijn.
Iemand met 'boerenverstand', meer niet.
Integriteit
Integriteit en geloofwaardigheud heeft laten zien
Kennis van bep. Items. Levenservaring.
Kwaliteit
Maakt niet uit als die maar capabel is
Niet ouder dan 60
Niet relevante vraag
Nuchter zijn, geen (overbodige) poespas, recht voor zijn raap, geen rare dingen doen of beloven
Open mind
Verstand heeft van besturen
Verstand van zaken heeft. Geen vriendjes politiek
X
Xx
Zie vorige antwoord

Toelichting







-Als hij/zij ook opkomt voor de ouderen
Dat zij of hij positief en pro actief in het leven staat en in staat is beslissingen te nemen en
hiervoor verantwoordelijk neemt
De complexiteit van beslissingen wordt ook in gemeentes steeds groter. Je moet het wel
allemaal kunnen snappen en overzien
Een kandidaat die buiten Asten komt heeft niet de affiniteit met Asten als een echte inwoner
van Asten.
Geen
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Het dienen de beste mensen te zijn die voor deze functies geschikt zijn. En van mij mogen het
zeker ook goede betaalde krachten zijn, ze dienen goede capaciteiten te hebben want het vergt
veel tijd en energie om een goed bestuurder te zijn.
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