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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u op 20 maart stemmen?" antwoordt 56% van de respondenten: "Ja, zowel voor
het Waterschap als voor de Provinciale Staten".
Op vraag "1.1 Weet u al op welke partij(en) u gaat stemmen?" antwoordt 48% van de respondenten:
"Nee, nog geen idee".
Op vraag "2 Hoe kan de politiek ervoor zorgen dat meer mensen gaan stemmen?" antwoordt 30%
van de respondenten: "Als verkiesbaar Statenlid meer zichtbaar zijn in de provincie".Eenzelfde
percentage antwoordt "Meer aandacht besteden aan promotie van de verkiezingen in het
algemeen".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Tip MooiRooi, waarbij 201 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Verkiezingen
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Waterschap en de Provinciale
Statenverkiezingen.

1 Gaat u op 20 maart stemmen?
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Op vraag "1 Gaat u op 20 maart stemmen?" antwoordt 56% van de respondenten: "Ja, zowel voor
het Waterschap als voor de Provinciale Staten".

Toelichting
Ja, zowel voor het Waterschap
als voor de Provinciale Staten




Als je niet gaat stemmen moet je niet zeuren
Vooral provinciale staten omdat dattracties de eerste kamer
bepaald

Ja, maar alleen voor de
Provinciale Staten



Waterschap is wat mij b etreft een complete wassen neus.
Waarom voegen we dat niet samen met de provincie?

Ik twijfel of ik ga stemmen



Als er verkiezingen zijn of komen beloven ze alles, tot ze
gekozen zijn.
en dan word iedereen maar wat aangepraat of zeggen komt
wel goed...

Nee, ik ga niet stemmen





Bestuurslaag Waterschap en Provinciale Staten is volledig
overbodig. Schrappen. Extra bestuurslaag, met enorme
bureaucratie.
Ik heb me er niet in verdiept / te weinig informatie.
Weet niet waar het over gaat!



Waarschijnlijk wel, nog niet over nagedacht.

Weet niet
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1.1 Weet u al op welke partij(en) u gaat stemmen?
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Op vraag "1.1 Weet u al op welke partij(en) u gaat stemmen?" antwoordt 48% van de respondenten:
"Nee, nog geen idee".

Toelichting
Ja, op dezelfde partij als vorige keer



Ben geen overloper, standvastig zo ook min partij keuze!
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Al jaren vertoont de opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen een dalend verloop.

2 Hoe kan de politiek ervoor zorgen dat meer mensen gaan
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere manier

Weet niet

Op vraag "2 Hoe kan de politiek ervoor zorgen dat meer mensen gaan stemmen?" antwoordt 30%
van de respondenten: "Als verkiesbaar Statenlid meer zichtbaar zijn in de provincie". Eenzelfde
percentage antwoordt "Meer aandacht besteden aan promotie van de verkiezingen in het
algemeen".

Andere manier, namelijk:






















Aandacht voor (kandidaat-) Statenleden uit Sint-Oedenrode in de MooiRooi Krant
Afschaffen
Beter hun best doen tijdens de zittingsperiode.
Beter luisteren naar de samenleving
Beter zichtbaar zijn en wat minder afstand tot de kiezer nemen. En vooral luisteren ook in de 3
jaar na de verkiezingen
Betrokkenheid tussen politiek en burger kweken; duidelijk maken wat de burger aan de PS heeft
Burgers meer serieus nemen
De macht en kracht van dit orgaan beter duiden
Deze verkiezing afschaffen
Digitaal stemmen!!
Doen wat je zegt
Door beloften na tekomen, en niet alleen om in verkiezingstijd zieltjes te winnen!
Door meer integriteit na te streven.
Duidelijker zijn
Eerlijk zijn ;Ook na de verkiezingen.
Eerlijkere politiek bedrijven en de mens voorop
Er bij aanwezig zijn bij buurtraadplegingen
Erlijk zijn en doen wat beloofd is.
Ge durende de hele zittingsperiode meer verantwoording afleggen. Niet alleen bij de
verkiezingen.
Geloofwaardig zijn en afspraken nakomen
GOED reklame maken.
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Het onafhankelijk maken van de eerste kamer
Keuze voor het Franse systeem: de communes (= de vroegere gemeentes in ere herstellen en die
alle lokale zaken laten regelen. Daarboven kantons die alle regionale zaken aanpakken (bv.
infrastructuur, industriegebieden, regionale voorzieningen, e.d.). Rooi weer autonoom en
ondferdeel van het kanton Eindhoven. Provincies afschaffen.
Laten zien wat ze de afgelopen periode hebben gedaan en niet alleen maar iets beloven.
Luisteren wat mensen nodig hebben en ook laten zien dat er iets mee gedaan wordt.
Meer en vaker uitleg waar ik voor ga stemmen, wat is het doel? waarom is het belangrijk? Wat
heb ik eraan? Stoppen met denken dat iedereen wel begrijpt waar het over gaat.
Meer kenbaar maken dat we via de provincie de eerste kamer stemmen en daarmee de regering
toetsen
Meer provinciaal en minder landelijk. Vrkiezingen dichter bij huis brengen.
Nakomen wat ze roepen en schreeuwen bij de promotie s dat laat zeker te wensen over als ze
hun baan weer zeker hebben gesteld
Niet alleen voorafgaand aan de verkiezingen zeggen wat je wil bewerkstelligen, maar tijdens de
zittingsperiode ook verantwoording aan de kiezers afleggen.
Niet bezig zijn met zaken waarvan je geen verstand hebt.
Politiek moet betrouwbaarder worden, het gaat niet om verkiezingen, maar om wat je realiseert
Politiek weer betrouwbaar maken !!
Provinciebestuur afschaffen
Uitleg waar het voor is!
Veel duidelijker maken wat het belang is van provinciale verkiezingen en landelijke kopstukken
weghouden van verkiezingscampagnes.
Verkiezing belofte nakomen
Voorstel doen tot 'Opheffing Provinciale Staten". dan komen er veel stemmen.
Waarmaken wat ze tijdens de campagne zeggen
Werken op inhoud i.p.v. politieke macht en gekrakeel
Zich meer profiteren in de media
Zorgen dat de problematiek mbt beide items duidelijk voor voetlicht gebracht wordt. Dan is er
reden om te stemmen.

Toelichting









???? zoveel taken gaan naar de steeds groter wordende gemeentes. Wordt zo'n Provinciale
Staten niet langzaamaan een overbodige bestuurslaag?
Burgers hebben genoeg van ivoren torens en politieke spelletjes en de politiek die wat de
meerderheid van de mensen niet wil toch doet (zoals het verkopen van Essent destijds).
De politici uit Den Haag komen veel te veel aan het woord in de media. Media maakt de rol van
de provincie en de relatie naar de burger meer duidelijk.
De politiek en stemmen. Zij komen uit hun winterslaap als er gestemd moet worden. het hele
jaar hoor je er niets van. je snapt dan wel dat e burgers niet snappen op wie ze moeten
stemmen!
Doen wat ze beloven, en niet zo gauw ze gekozen zijn met de handen en armen tot aan de oksels
in het gat van de grootste gaan zitten, en vervolgens niet doen wat ze beloofd hebben, maar
mee gaan lullen met de andere
Eerlijk zijn en rechtvaardig.
Geen blitse reklame maar goed gefundeerd.
Vroeger waren politici volksvertegenwoordigers. Dat zijn ze nu niet meer. Weten absoluut niet
wat speelt onder de bevolking. En daarbij komt nog dat ze naar de bevolking niet eerlijk zijn.
Nemen te veel korte termijn besluiten.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiRooi
Verkiezingen
05 februari 2019 tot 14 februari 2019
238
6,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
15 februari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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