Tweede Kamer Verkiezingen
1. Bent u van plan om te gaan stemmen?
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Altijd =burgerplicht in mijn beleving s
Ontzettend stom om van je RECHT te stemmen GEEN gebruik te maken!
Zou verplicht moeten zijn zoals bv in Brazilië....
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1.1 Waar baseert u uw stem op bij de komende Tweede
Kamer Verkiezingen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:
















Ben, na jaren partij-vast te zijn geweest, van plan van partij te veranderen.
Het niet vertrouwen van politici
Ik weet nu al op welke partijen ik niet ga stemmen.
Internet
Leugens doorprikken
Minder Islam in Nederland en dat geld naar ouderen en invaliden
Op de resultaten van het huidige kabinet
Rare zin: op de reactie op het huidige kabinet, wat bedoel je in hemelsnaam
Stemmingswijzer
Stemwijzer
Vind het moeilijk een goede keuze te maken; politiek stelt al jaren teleur; gevestigde partijen
zijn voeling met de burger kwijt geraakt; daarnaast zijn er veel politici die afgelopen jaren grote
fouten hebben gemaakt en desondanks konden blijven zitten, dat is een slecht voorbeeld;
Vóór basisinkomen
Vvd
VVD of gr L als tegenstem PVV
Wat schrijft elke partij(tje) in zijn program over niet alleen lichamelijk maar ook geestelijke
gezondheid.
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1.1 Waarom gaat u niet stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Van de verkiezingsprogramma’s komt niets
terecht. Veel woorden, maar géén daden

Anders

Anders, namelijk:


Ik ben minderjarig
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2. Na de verkiezingen dient het kabinet een regeerakkoord vast te stellen.
Welke maatschappelijke vraagstukken moeten zeker in dit regeerakkoord
staan?












































?Normen en waarden, integriteit vooral voor de topfiguren. Dus geen shades of grey asjeblief.
AOW leeftijd
AOW leeftijd en pensioenindexering. De overheid liegt ons voor. Er is aanttonbaar en bewijsbaar
geld genoeg. Het is een framing om het geld naar de kwakkelende verzekeringsmaatschappijen
te loodsen, die lonken naar de pensioenpotten. Daarom wordt de jeugd voorgelogen en
gedreven richting verzekeringsmatschappijen.
Armoedebeleid en gezondheidszorg
Asielbeleid
Basis inkomen voor iedereen
Basisinkomen dus
Begrenzing topinkomens
Bescherming mensen
Criminaliteit
Criminaliteit bestreiding
De groter wordende kloof tuusen arm en rijk
De macht aan de goedwillenden, kwaadwillenden aan politie overdragen
Detailhandel
Duurzaamheid
Duurzaamheid (klimaat); cybersecurity; big pharma aanpakken; zorg
Duurzame zorg
Europa
Financien
GEEN moslims meer toelaten!! Over en uit!!!
Gezondheidszorg
Goede zorg voor iedereen
Grenzen
Hoe gaan we om met de nieuwe situatie in de wereld (populisme)
Hoe gaat ziektezorg eruitzien
Immigratie (2x)
Integratie
Klimaatverandering (2x)
Kosten zorg
Leenstelsel
Middenkader in NL versterken
Migratie (4x)
Milieu
Milieu, hoe gaan we hier beter mee om
Minder wetten, subsidies, alle onzinregels afschaffen
Nieuw belasting akkoord
Nieuwe landelijke zorgverzekerin
Onderwijs (3x)
Ontwikkelingen in de zorg
Oudere zorg
Ouderen (2x)
Ouderen en zorg
4



















































Ouderenbeleid/pensioenleeftijd verlagen
Ouderenzorg (6x)
Pensioen
Pensioen omlaag
Pensioen terug naar 65
Pensioenen
Pensioenleeftijd
Plan voor de maatschappelijke onrust en de polarisatie en demotivering die daar uit voortvloeien
Respect
Terug naar een ziekenfonds
Terugdringen staats schuld
Uit de Europeese Unie
Veiligheid (5x)
Veiligheid, met een overheid die de goedwillenden beschermt
Verbetering van de zorg met bijbehorende kostenplaatje
Verlaging pensioenleeftijd
Verzoging
Verzorgen voor ouder verbeteren
Vluchtelingenproblematiek
Werkgelegenheid
Zorg (22x)
Zorg en milieu
Zorg verbeteren
Zorg voor mensen met een beperking (zowel ouderen en jongeren)
Zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
Zorgpolis
Zorgverzekering eigen bijdrage afschaffen
Aanpak terrorisme
AOW
AOW 65
AOW leeftijd
Aow leeftijd omlaag
Arbeidscontracten, meer zekerheden voor werknemers
Arbeidsmarktontwikkelingen
Armoede onder bevolking
Armoedebeleid
Armoedebestrijding
Basisinkomen; aanpakken belastingontwijking multinationals; sociale woningbouw;
Bejaarde meer hulpverleners
Bescherming winkels
De 55 plussres die werkeloss zijn en volkomen tussen wal en schip in armoede vervallen.
De energie transitie
De zorg
De-neoliberalisering
Duurzaam milieu
Duurzaamheid
Echte gevangenisstraffen
Economie (2x)
Een plaats voor iedereen
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Eigen risico zorgverzekering verdwijnen
Emigranten
Eu
Europa
Euthanasie
Fatsoen
Gelijke verdeling van rijkdom
Goedwillenden steunen, kwaadwillenden aanpakken
Het rechtspreken onder de loep nemen. Ergens deugt er iets niet.
Hoe gaan we om met immigratie en integratie
Hoe om te gaan met vluchtelingen.
Immigratie
Internet veiligheid en nepnieuws
Islamisering van Nederland
Medische zorg
Meer geld vrijmaken voor senioren
Meer middelen voor onderwijs
Milieu (3x)
Onder aan de ladder armen steunen
Onderwijs (6x)
Ouderen / jongeren
Ouderen en chronisch zieken
Ouderenzorg
Overlast
Pensioen (5x)
Pensioen met 65
Pensioen terug naar 65 jaar
Pensioen voorziening
Pensioen. veel ambtenaren met een regeling met vervrougd pensioen?
Pensioenen
Pensioenen, vergrijzing
Pensioenleeftijd naar 65
Respect voor ouderen
Respect voor overheidsdienaren
Stop polarisatie
Studiebeurs jeugd
Terrorisme bestrijding
Thuiszord op goede manier regelen
Uit de eu!!!
Uitkering
Veilgheid
Veiligheid (8x)
Verlaging van aow leeftijd
Verschil arm en rijk
Weg met Mark Rutten die is bezig zich als een dictator te gedragen.
Werk
Werkgelegenheid (2x)
Werkloosheid oudere werknemers
Ziektekosten en Zorg
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Zorg (5x)
Zorg en welzijn
Zorg niet meer tebetalen voor ouderen
Zorg voor mensen die buiten hun schuld onder de armoedegrens zitten
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