Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?
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Ja



Ik ga stemmen op BALANS, omdat zij terecht stellen dat de gekozen oplossing
voor PHS onvoldoende voor Boxtel is. Daarnaast hebben zij terechte
opmerkingen over Huishoudelijke hulp, mantelzorgers etc

Nee, nog geen
idee maar ik
ga wel
stemmen






Aanvankelijk van welke persoon in de partij zit
Heb ook nog 0,0 info ontvangen van dr partijen....
Ik wil de programma's van de politieke partijen zien!
Niet stemmen dan kan er ook niets verandere

Ik ga niet
stemmen



Ik ga niet stemmen omdat ze toch alleen maar liegen en der eigen zakken
vullen
Ik mag nog niet stemmen
Wat ik ook stem ze doen toch hun eigen zin
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=199)
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Anders, namelijk:



Ik hoop dat er nu wel een partij bij is die zijn beloften nakomt!
Lid van die partij

Toelichting




Anders kan iedereen maar doen wat hij of zij zelf wil
Door te gaan stemmen is er mogelijk je stem te laten horen
Kan partij naar voorkeur uitzoeken
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=16)
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Let op! Zeer laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:






Beloftes worden niet nagekomen, ik zie het nut niet meer
Heb er geen verstand van en het komt toch niet uit.
Ik mag nog niet stemmen
Niet woonachtig in Boxtel
Zie hierboven

Toelichting


Boxtel heeft de afgelopen jaren zo'n brede coalitie gekend dat het niet meer uitmaakt op
welke partij je stemt.
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
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Let op! Zeer laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:







Heeft geen zin te stemmen maken toch ons land kapot en denk toch niet aan ons helpen liever
de vluchtelingen dan hun eigen volk.
Helaas wantrouwen van beloftes partij.
Stemmen waarom ze kiezen toch de partij die ze zelf willen
Ze beloven allemaal vanalles maar het gebeurd meestal niet dus
Ze doen toch niet wat ze beloven
Ze doen toch wat ze zelf willen. Ook als ik niet ga stemmen.
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2 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Boxtel
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?
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Anders, namelijk:





























Aandacht voor de noord-zuid-as, die dichtslibt als de dubbele spoorweg gesloten wordt.
Bereikbaarheid en infrastructuur
Bestrating en stoep in Liempde
Bewustwording en rticipatie
Centrum/ winkels Boxtel
D
Dubbele overweg
Duurzaamheid
Het eerlijk verdelen van het geld dat de burgers ophoesten.
Hoe het gemeentelijke geld op een juiste manier besteed kan worden zonder verspilling.
Infrastructuur
Jeugd (2x)
Jeugd- en jongerenbeleid
Klimaat
Milieuvervuiling terug dringen
Mobiliteit (talk weg, ontsluiting Keulsebaan)
Nieuwsvoorziening moet voor alle inwoners van Boxtel beschikbaar zijn
Onderwijs
Onkruidbestrijding
Ouderen
Ouderenzorg W.M.O !!!
Overlast hondenpoep
Parkeerbeleid
Senioren (2x)
Sociaal beleid
Toekomstbestendige samenleving en participatie. Komt slecht van de grond
Veiligheid laat te wensen over
Veiligheid op straat schoon op straat groenvoorziening beter snoeien meer
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Verkeer (3x)
Verkeer en de beperktheid van het beleid in Boxtel
Woningen voor ouderen

Toelichting












Boxtel moet met haar tijd mee. Vooruit denken en daarop anticiperen. Niet problemen
verplaatsen zoals nu met het parkeerbeleid. Biedt passende hulpverlening aan diegene die dat
nodig heeft. Ga informatie halen en ben actief. En echt denk vooruit: het is geen 1999 meer.
Handel daar ook naar. Mensen zijn de dupe van wanprestatie dit is niet nodig. Wees actief en
biedt kansen.
De woningmarkt in Boxtel is ernstig verstoord wegens de slechte grondpolitiek van Boxtel in de
afgelopen tientallen jaren. Zelfs St. Joseph besluit buiten de gemeentegrenzen te bouwen omdat
de woonstichting geen heil meer ziet in bouwen op Boxtels grondgebied.
Er moeten andere partijen aan de bak komen. Partijen die wél doen wat ze beloven. Partijen die
zorgen voor minder monopolie binnen Boxtel. Partijen die bijv dee woonstichting controleren en
durven aanspreken op hun wanbeleid
Het gevoel dat er bij gemeente Boxtel een hoop nutteloze uitgaves gedaan worden. (bankje op
zwaanse brug, gevaarlijke fietspaden rondom rotonde hoogheem, huidige stimulering
centrumleegstand, bejaardetuin/beweegtuin,
IK hoop dat de gemeente de genoemde punten gaat aan pakken
Uitgifte patroon Gemeente
Veiligheid laat te wensen over in het verkeer met name de later hieronder aangegeven punten.
Al deze punten zijn belangrijk
Voor het milieu graag na de verkiezingen de aanplakbiljetten weer verwijderen
Wat is Agro? Gebruik geen afkortingen in een onderzoek!
Woonomgeving, b.v. auto's op de stoep en voor in de tuin, terwijl er voldoende parkeerruimte is
op de pleinen; maar dat is te ver lopen?
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