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

(n=392)
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politieke partij
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Dit is om het even

Weet niet

Toelichting
Ik kijk met
name naar
de politieke
partij





Er is geen enkele kandidaat de moeite waard om erop te stemmen op de
Het begint bij het kiezen voor de beginselen, vertaald naar beleid, van een partij.
Vind ik de kandidaten niet geschikt , zoek ik met stemmen naar de meest
geschikte kandidaat.
Het gaat eerst om de kleur en dan de kandidaat

Ik kijk met
name naar
de kandidaat



Beide partij en zijn kandidaat. .

Dit is om het
even




Als het maar een partij of kandidaat is die zijn eigen ego opzij wil zetten.
De integerheid van een persoon kan van doorslag zijn, al staan de
verkiezingspunten voorop.
De mensen moeten een beeld krijgen van de totale partij. Wie de partij dan kiest
is aan hen
Een kandidaat kan mij ontevreden maken (of hebben gemaakt) maar anders
maakt het mij total niet uit zolang het maar mensen zijn die vanuit een proactieve houding met mensen willen praten. Deze mensen heb ik in al mijn tijd in
Deurne niet kunnen herkennen. Men is wel eens bereid om met mensen te
praten als mensen daartoe uitnodigen maar pro-activiteit hierin ontbreekt totaal.
Ik kijk naar beide.
Ik naar de persoonlijkheid en waar de kandidaat voor staat. Het moet ‘kloppen’.







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
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Dat hij of zij opkomt voor de
belangen van de inwoners
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Anders, namelijk:
























alle bovengenoemde punten bij elkaar
alles van de bovenstaande antwoorden
Betrokkenheid en eerlijk
dat er wordt opgekomen voor de belangen van Neerkant
Dat hij / zij zonder last of ruggespraak en op basis zijn verkiezingsprogramma keuzes maakt.
Dat hij of zij - vanuit het eigen gedachtegoed - handels in het belang van de gemeente Deurne.
Dat hij of zij betrouwbaar en integer is.
Dat hij of zij visie heeft en vernieuwing aan kan zodra het bijdraait aan een mooiere
maatschappij/samenleving. Integer en krachtig
Dat hij staat voor de inhoud van zijn/haar partij en daar naar handelt
drie bovenste keuzes
een eigen mening heeft en te vertrouwen is
Fris en fruitig is
Geen betrokenheid heeft met de huidige lokale politiek
Geen lid is van een politiekepartij
geen vriendjes politiek
juiste afweging belang inwoners en duurzaamheid planeet
meedenkt, niet alleen populair willen zijn, om stemmen te winnen
persoonlijk contact
Sociaal kan denken en opkomt voor minderheden en minima
stanvastig, resultaat gericht
vertegenwoordiger van politieke standpunten.
Voldoende tijd, kennis en kunde heeft
Wethouders zouden niet vanuit een politieke coalitie partij moeten komen. Dit alles komt te
oprechtheid en transparantie totaal niet ten goede (hetgeen al langere tijd blijkt)
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Toelichting
Dat hij of zij opkomt
voor de belangen van
de inwoners





Deurne
Ik verwacht van een partij dat zij uit hun midden een geschikte
wethouder naar voren kunnen schuiven.
Leny van den Einden heeft horeca in stiltegbied. Feesten tot midden in
de nacht. meer dan ongeloofwardig om in de politiek te zitten.

Dat hij of zij gemaakte
beloftes nakomt



Hoewel in de politiek beloftes nakomen een moeilijk punt is, blijft dat
voor mij toch het belangrijkste punt.

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



We zoeken integere slimme mensen met een gezond verstand, en het
huishouden van de gemeente beheren als was het van hun eigen.

Dat hij of zij een
geschikte
wethouderskandidaat
is



Kandidaten moeten ervaring en kennis van zaken hebben en niet uit
een belangen netwerk komen( Geen onderwijzer en /of ambtenaar
zijn)

Anders, namelijk:



We hebben teveel beslissers in Deurne gehad met een eigen agenda en
die alleen aan zichzelf dachten.
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3 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor een
kandidaat?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=390)
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Weet niet

Anders

Dat de kandidaat ervaring heeft
in de politiek

Dat ik de kandidaat persoonlijk
ken

Dat de kandidaat van mijn
leeftijd is

Dat de kandidaat uit mijn
woonplaats komt

Dat de kandidaat een vrouw is

Dat de kandidaat een man is
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Anders, namelijk:























Alsmede ook ervaring rond portefeuille die hij krijgt
Betrokken
Betrokken is
Betrokkenheid heeft in d gemeente deurne
Betrouwbaar (3x)
Betrouwbaar is (2x)
Betrouwbaar over komt en ook betrouwbaar is en dus doet wat hij/zij zegt!
Competenties zijn doorslaggevend
Dat de kandidaad integer is
Dat de kandidaat betrouwbaar is.
Dat de kandidaat capabel is.
Dat de kandidaat de beste van de partij is
Dat de kandidaat deskundig is
Dat de kandidaat deskundig is voor de functie
Dat de kandidaat er voor alle inwoners is.
Dat de kandidaat ergens voor staat en daar aan vasthoudt
Dat de kandidaat geschikt is.
Dat de kandidaat goed om kan gaan met de macht en kracht die hij heeft. En dat hij daarmee
anderen laat groeien. Niet een die vast zit in oude denkpatronen en zich daardoor laat beperken.
Dat de kandidaat integer is
Dat de kandidaat opkomt voor een gezonde leefomgeving en ruimte geeft aan kunst en cultuur.
Dat de kandidaat oprecht gemotiveerd is voor de bevolking en niet voor zijn/haar eigen ego
Dat de kandidaat principes heeft
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Dat de kandidaat ruimdenkend is, een sociaal hart heeft en het lange termijn perspectief in de
gaten houdt
Dat de kandidaat te vertrouwen is
Dat de kandidaat weet dat hij zijn kiezers vertegenwoordigt en voldoende kwaliteiten heeft.
Dat hij consequent is
Dat hij geen zitting neemt vanwege persooslijke belangen zoals makelaarsschap of lidmaatschap
van de ZLTO
Dat hij of zij een over een goede (sociale intelligentie beschikt
Dat hij of zij transparant en integer is
Dat hij op de hoogte is van de lokale activiteiten en problemen
Dat hij/zi capabel
Dat hij/zij betrouwbaar en kundig is
Dat hij/zij deskundig is
Dat ik hem / haar kan vertrouwen
Dat jij Zico Zelig niet belangrijk vind
Dat kandidaat geen eigenbelang nastreeft maar algemeen belang
De kandidaat moet doen waarvoor hijstaat en of dat nou een vrouw of man is is niet belangrijk
De kandidaat weet waar aan hij begint
De meest geschikte kandidaat uit Deurne.
Deskundig bestuurder
Doet wat hij/zij zegt
Een kandidaat die met beide benenop de grond staat
Een kandidaat moet weten wat er zich afspeelt in de samenleving en niet gebonden zijn aan een
strak partijprogramma
Een sociaal mens is
Eerlijk
Eerlijk en betrouwbaar is en staat voor het volk
Eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Gedreven persoonlijkheid
Geen mooie woorden maar doen
Geen van deze voorkeuren
Geen voorkeur
Geen voorkeur!
Geen voorkeuren, als ie maar kan waarvoor ie staat
Geschikt is
Geschiktheid en tijd
Goed ontwikkeld
Goed opgeleid, met ruime kijk op mens en samenleving
Goede opleiding en goed bestuurder
Het gaat om het programma en de partij. Niet om de persoon.
Hij/zij standpunten goed verantwoorden
Idem vraag 4
Integer is
Integer is.
Integriteit (2x)
Kandidaat met charisma
Kandidaat met visie!
Liefst jong persoon met ambitie, lef maar zijn komaf niet vergeet.
Luistert naar inwoners en reactie geeft op gestelde vragen.
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Maximale inzet (Peter Tabor)
Niet op eigenbelang uit is
Niet van de bekende kliekjes
Onafhankelijk is
Onbesproken gedrag etc.
Op de hoogte is van de plaatselijke zorgen
Opkomen voor die dat zelf niet kunnen
Oprecht, transparant in alles en pro-actief waar te nemen maatregelen en/of besluiten burgers
van de gemeente betreffen door met deze burgers TIJDIG in overleg te treden (samen weten we
meer)
Privacy & Security
Ruime ontwikkeling goed opgeleid
Staat voor bepaalde waarde
Vsn voldoende niveau zijn
Zich sterk maakt voor leefbaarheid en minder intensieve veeteelt
Zie punt 4 de overige punten
Zie toelichting

Toelichting








Bovengenoemde items zijn voor mij geen criteria. Een raadslid moet in staat zijn degenen die
achter het politieke standpunt van zijn / haar partij staan, te vertegenwoordigen. Hij / zij moet
integer zijn, zich staande kunnen houden in discussies en veel contact met de achterban.
Dat die kandidaat voldoet aan de eisen zoals in punt 4 benoemd.
Deurne zit vastgeroest met raadsleden die te lang zitten.
Twaalf jaar moet het langst zijn, vind ik
Kandidaten zijn er voor de inwoners van de gemeente. Niet voor zelfverrijking,
belangenverstrengeling, etc.
Kennis in huis hebben
Verder kan ik niet anders zeggen dan dat er teveel personen in, of aan, het gemeentehuis
verbonden zijn die onvoldoende op de hoogte zijn met de bestaande situatie(s) in de gemeente.
Dit voedt mijn gevoel dat stemmen totaal geen zin heeft.
Zakelijke ervaring heeft en sociaal maatschappelijk doelstellingen met kwaliteit voor openbare
ruimte en voorzieningen hoog in het vaandel heeft staan.
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