Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Gennep 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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45% 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 dezelfde partij
als vorige keer



Ga er van uit dat deze partij mijn belangen het beste kan uitvoeren.

Nee, nog geen idee
maar ik ga wel
stemmen




Er zijn in onze schijndemocratie niet veel goede partijen meer.
Ik heb de lijst nog niet gezien

Ik ga niet stemmen



Ik persoonlijk heb het helemaal gehad met alle ambtenaren,ga ook alleen
nog maar aan mezelf denken
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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mag ik ook niet klagen
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Anders

Het meest gekozen antwoord (65%) 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:



Burgerlijke plicht
Wil min partij de grootste wordt

Toelichting


Partijen doen na de verkiezingen alles anders dan dat ze beloven. Marc Rutte is de grootste
leugenaar van alles. ik vind het erg dat politici mogen liegen tegen ons.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:



Geen vertrouwen in landelijke politieken dit straalt dus af op de lokale politici.
Ik gun geen enkele ambtenaar mijn stem

Toelichting


Mij wordt mijn leven onmogelijk gemaakt door ambtenaren dus bekijken ze het maar,zijn toch
vooral leugens die in de programma's staan.
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (67%) op vraag 1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen? is: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?

(n=71)
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Anders

Nadat ik weet welke personen
zich verkiesbaar stellen

Nadat ik de partijprogramma's
heb doorgenomen

Ik stem altijd op dezelfde partij

0%

49% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:




De partij waar ik standaard op stemde doet niet meer mee.
Degene die op dat moment de beste beloften maakt
Ik stemde al jaren dezelfde partij

Toelichting
Nadat ik de partijprogramma



Voorkeur was altijd de SP maar zelfs die zijn niet sociaal
en laten de burgers barsten,zelfs als je letterlijk HELP
vraagt,vinden ze het onbelangrijk om de mens te
helpen/steunen

Nadat ik weet welke personen
zicht verkiesbaar stellen



Ik vind natuurlijk het programma ook belangrijk. Maar
kan 1 vink plaatsen.
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3 Aan welke thema's moeten politieke partijen in Bergen
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?

(n=70)

(meerdere antwoorden mogelijk)
86%

90%
80%
70%

67%

64%
57%

60%
50%

36%

40%
27%

30%
20%

30%

17%

16%

10%
0%

Het meest gekozen antwoord (86%) op vraag 3 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:












Accomodaties zoals sportzalen en kantines / openbare ruimtes
Alles....
Betrouwbaarheid.
Boa’s
De burgers
Evenementen toerisme en verenigingen
Onderwijs
Onderwijs en duurzaamheid
Ontwikkeling toerisme
Verkeersveiligheid in en om Gennep.
Vluchtelingen

Toelichting




In ieder geval niet met hoe vol ze hun eigen koelkast kunnen vullen en op welke manier ze hun
leugens het beste kunnen vertellen.
M.b.t. Intensieve veehouderij: In Gennep en regio zou intensieve veehouderij moeten worden
stopgezet / teruggedrongen.
M.b.t. woningbouw: vooral betaalbaar en bestemd voor jongeren starters
We betalen ons scheel maar Politie is er veeeeeel te weinig.
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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 (51%) op vraag 4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "De krant".

Anders, namelijk:




















Bijeenkomsten
Dicussies met andere mensen
Folder over de partijen
Folders
Ik laat mij leiden door mijn geloof
Ik oriënteer me al jaren niet meer.
Internet (6x)
Ledenvergadering PVDA
Lokale krant, folders en hun mondeling
Of je leest alle programma's van de partij anders moet je niet stemmen,want alles wat ze
vertellen is mooi makerij
Omgevingsdiscussie en achterban
Overal, door te participeren en nieuwsgierig te zijn
Partij programma
Partijlidmaatschap
Programa's van de deelnemers
Regionale omroep als die uitzend en folders van partijen, websites etc
Research
Terug kijken wat er belooft is en ook gebeurt
Verkiezingsprogramma's (2x)
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Wat er moet gebeuren
Websites politieke partijen
Websites van de partijen

Toelichting


Als een ambtenaar wat zegt is het meestal niet zoals ze het proberen te laten klinken. Lezen en
zelf de inschatting maken,nogmaals een ambtenaar liegt 9 van de 10 keer
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0%

Dat de kandidaat een vrouw is

0%

Dat ik me kan identificeren met de kandidaat

1%
1%
Weet niet

0%
Anders

0%

Dat ik de kandidaat leuk vind overkomen

15%

Dat ik het eens ben met zijn/haar standpunten

6%

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

0%

Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

1%

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

0%

Dat de kandidaat een man is

0%
0%

Dat hij of zij een geschikte wethouderskandidaat is

30%

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

40%

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=68)
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40% 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:

Lijsttrekker van de gekozen partij!
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Toelichting
Dat hij of zij opkomt voor de
belangen van de inwoners



Ik kies graag voor een vrouw

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



Dus elke VVD'er zou eigenlijk in de gevangenis moeten
zitten,want dat is qua corruptie de partij waar het meeste
maffia gedrag voorkomt.

Dat de kandidaat ervaring heeft
in de politiek



Ik denk dat iedere gekozen kandidaat wel zijn best doet
maar dat diegene niet altijd de kennis in huis heeft om er in
de politiek mee om te gaan. Of om het waar te maken wat je
eigenlijk wilt voor de burger. dus kennis van regelgeving en
wetten is wel wenselijk.
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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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