Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Leudal nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Het lijkt nog ver weg, maar op woensdag 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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55% antwoordt "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen" op vraag "1 Weet u al op welke partij
u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?."

Toelichting
Ja, op een andere partij dan
vorige keer




De huidige heeft me op belangrijke punten geschoffeerd
De PvdA is samengegaan met andere progressieve partijen

Ik twijfel of ik ga stemmen



Als ik ga stemmen wordt het een lokale partij.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (58%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Stemmen geeft mij de kans om mee te laten horen".

Anders, namelijk:


Ik hoop dat het meer invloed heeft landelijk, want daar heeft t geen zin meer om te gaan
stemmen
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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3

1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=4)
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Het meest gekozen antwoord (50%) op vraag 1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen? is: "Anders, namelijk:".

Anders, namelijk:



Geen vertrouwen in deze gemeente
Politiek is onbetrouwbaar
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
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41% antwoordt "3" op vraag "2 Wanneer u kijkt naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: op welk
moment was uw stemkeuze definitief?."

Toelichting
Ik stem altijd op dezelfde partij



Zie eerdere opmerking
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3 Aan welke thema's moeten politieke partijen in Bergen
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?
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(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (84%) op vraag 3 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:







Behoud van bibliotheken.
Bewoners serieus nemen
Eerlijkheid
Groenonderhoud en subsidiebeleid verbeteren. De snelheid waarmee gewerkt wordt kan veel
beter. 360 graden functioneringsgesprekken
Onderhoud van de kerkdorpen: bestrijding verkrotting van panden/ idem leegstand
winkelpanden/groenvoorzieningen bijhouden/ondernemrsvriendelijk klimaat scheppen
Onderwijs

Toelichting


360 graden functioneringgesprekken houden en er op handhaven.. De baas, de collega binnen
de afdeling, de collega buiten de afdeling en de opdrachtgever (de klant. ik dus) moeten hun
mening kunnen geven waarom de functionaris afgerekend wordt.
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4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (48%) op vraag 4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "De krant".

Anders, namelijk:


















De partijprogramm's van de verschillende partijen.
Diverse bronnen
Eigen inzicht
Goed luisteren naar anderen
Ik volg alle raadsvergaderingen
Lokale bladen
Lokale krantjes en folders alsmede websites van partijen
Mijn ogen de kost geven
N.v.t.; ik stem bewust en weloverwogen niet
Partij programma’s
Partijprogramma
Programma's
Programma's lezen en de politiek de jaren er voor volgen
Reg. Blaadjes, door het jaar pers. Volgen
Via leudal
Webside pp
Websites van de partijen
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Toelichting



Doordat ik de raadsvergaderingen volg weet ik hoe de raadsleden functioneren en hun visie
presenteren
Gesprekken met anderen, af en toe bijwonen van gemeenteraadsvergaderingen, meedoen
met projecten die een interactie tussen gemeente en burger inhouden, etc.
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0%
0%

Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

0%
2%
2%

Weet niet

2%

Anders

5%

Dat ik me kan identificeren met de kandidaat

Dat ik de kandidaat leuk vind overkomen

Dat ik het eens ben met zijn/haar standpunten

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

0%

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

2%

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

0%

Dat de kandidaat een vrouw is

0%
Dat de kandidaat een man is

5%

Dat hij of zij een geschikte wethouderskandidaat is

15%

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

5 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
(n=44)
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36% antwoordt "Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners" op vraag "5 Wat vindt u het
belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:

Opkomen voor de belangen+beloftes nakomen+betrouwbaar+kapabel
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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