Gemeenteraadsverkiezingen
Het lijkt nog ver weg, maar op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

1 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?
60%

(n=210)

56%

50%
40%
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22%
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17%

10%
2%

3%

0%

0%
Zeer
Geïnteresseerd
geïnteresseerd

Neutraal

Niet
Helemaal niet
geïnteresseerd geïnteresseerd

Weet niet

56% antwoordt "Geïnteresseerd" op vraag "1 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?."

Toelichting
Geïnteresseerd
Neutraal




Gewoon weten wat er gaande is, en waar aan gewerkt zou moeten worden.
De meeste tijd weet ik niet wat er ECHT speelt.
Bovendien maakt het volgens mij ook niet zoveel uit. Er wordt toch niet
geluisterd.

Niet
geïnteresseerd



De huidige raad en college hebben mijn hoop en vertrouwen ernstig
beschadigd.
Men luistert niet naar de burger. Gemeenteraad laat steeds weer de oren
hangen naar B&W. B&W zwak gebeuren. Nieuwe enorme zeperd op komst: de
kabelbaan. Voor hetzelfde geld kan men een fietsloopbrug aanleggen.
Nauwelijks onderhoudskosten, 24/7 open, geen personeelskosten, geen
energiekosten.
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2 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?

(n=210)
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51%
50%
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3%

0%
Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer

Ja, op een andere Nee, nog geen idee Ik twijfel of ik ga
partij dan vorige
maar ik ga wel
stemmen
keer
stemmen

Ik ga niet stemmen

51% antwoordt "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen" op vraag "2 Weet u al op welke partij
u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?."

Toelichting
Nee, nog geen
idee maar ik ga
wel stemmen








Ik twijfel of ik
ga stemmen



Eerst de kieslijst bekijken en zien wie er bekwaam is.
Hangt af welke (nieuwe) partijen mee gaan doen. Het wordt een steun-stem
aan een van twee vaststaande, nu al actieve partijen. Waarbij de persoon van
een van beide partijen al bekend is.
Ik wil altijd eerst de partijprogramma's lezen
Ik wil eerst onderzoeken wat de partijen van hun vorige toezeggingen hebben
gerealiseerd en uitgedragen.
Wellicht een blanco stem, omdat ik geen vertrouwen heb in locale politici
Zeker niet op een partij die voor de kabelbaan en het kazerneplan heeft
gestemd
Het blijkt afgelopen periode TE duidelijk dat er nog geen 35% van de
verkiezersbelofte is gedaan.
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2.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=191)
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0%
Omdat stemmen een
democratisch recht is

Stemmen geeft mij de
kans om mee te laten
horen

Als ik niet ga stemmen,
mag ik ook niet klagen
over lokale politiek

Anders

Het meest gekozen antwoord (64%) op vraag 2.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Stemmen geeft mij de kans om mee te laten horen".

Anders, namelijk:










De corrupte wethouders wil ik weg hebben.
Een plaatselijke partij steunen
Hopelijk enige invloed op de machtsverhoudingen
Huidige mensen vervangen
In geen enkele partij kan ik me helemaal vinden, dus kies ik de partij die voor mij het 'minst
slecht' is. En dan hoop ik natuurlijk dat veel stemmers op diezelfde partij stemmen. Komt er
misschien toch nog iets uit van wat ik graag zou zien veranderen.
Omdat ik zelf op de lijst sta
Stemmen geeft mij de mogelijkheid om invloed op het beleid te kunnen uitoefenen
Veel beloven en uiteindelijk een zootje van maken
Wat de partijen opnemen in hun belofte naar de burgers

Toelichting




Als je niet stemt heb je ook niks te zeggen over de zaken die in de gemeenteraad besloten
worden,je heb iets wat invloed.
Heb je in ieder geval het idee dat je iets in de "weegschaal" legt.
Wie niet stemt geeft zijn stem aan de tegenpartij
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2.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=7)

60%
49%

50%
40%

38%

30%
20%

13%

10%
0%
Ik geloof niet dat mijn stem het
verschil maakt

Ik weet niet op welke partij ik
moet stemmen

Anders

Let op! laag aantal respondenten! (n=7)
Anders, namelijk:




Geen vertrouwen erin
Ik stem niet op pluche-zitters
Ze doen toch maar wat
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2.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=13)

61%

60%
50%
40%
30%

21%
14%

20%
7%

10%

7%

0%
Praktische
Ik geloof niet dat
Ik weet niet op
belemmeringen
mijn stem het welke partij ik moet
(tijd, locatie van het verschil maakt
stemmen
stembureau,
vervoer etc.)

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (61%) op vraag 2.1 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".

Let op! laag aantal respondenten! (n=13)
Anders, namelijk:




De ongeloofwaardigheid door de huidige gekozen personen.
Eerst weten welke partij tegen de kabelbaan is.
Zijn er wel kwalitatief goede mensen om op te stemmen?

Toelichting


Ze zullen allemaal wel weer heel veel beloven.
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3 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?

(n=209)

43%

21%
14%
6%

Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen
niet gestemd

2%
Weet niet

6%

Anders

2%
In het stemhokje

Nadat ik erover heb gepraat
met bekenden

Nadat ik weet welke
personen zich verkiesbaar
stellen

Nadat ik de
partijprogramma's heb
doorgenomen

6%

Ik stem altijd op dezelfde
partij

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "3 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:











Als ik weet welke partij tegen tegen de kabelbaan is.
Door allerlei politieke aspekten mee te wegen
Ik heb altijd op dezelfde partij gestemd maar nu twijfel ik
Ik stem eigenlijk altijd op dezelfde partij, maar verdiep me wel telkens opnieuw in de
partijprogramma’s om te verifiëren of die partij inderdaad nog steeds het beste bij mij
past
Ik stond zelf op de kieslijst
Kijk na prestaties van betreffende partij in het verleden.
Na enkele standpunten te hebben bekeken
Naar aanleiding van het huidige slechte beleid
Toen ik de beslissingen van deze gemeente raad ervaar
Wie van de huidige leden iets doet voor Heierhoeve

Toelichting
Nadat ik de partijprogramma



Je moet je wel een beetje voorbereiden op deze
stap,wat informatie vergaren via krant en tv.

Nadat ik weet welke personen zich
verkiesbaar stellen



Het partijprogramma bekijken, maar ook zeker op
bekwaamheid personen.
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Anders



Er verandert toch niets, men luistert niet en is
onbekwaam. Twee verantwoordelijke wethouders
laten de stad met een hoop (en te voorziene
toekomstige) ellende achter. De burger kan beter
rekenen dan het College. 95% van de burgers is
tegen de kabelbaan, de resterende mensen zijn
voor het plan (College en de meelopers).

Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen niet
gestemd



Ik woonde toen in Weert.Had voor mij
waarschijnlijk weinig uitgemaakt.
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4 Aan welke thema's moeten politieke partijen in Venlo
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50%

(meerdere antwoorden mogelijk)
82%
70%
54%
29%

(n=209)

58%
24%

17%

4%

1%

Het meest gekozen antwoord (82%) op vraag 4 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:



























Ambtenaren minder betalen
Armoede
Armoedebestrijding
Beheersen kosten en uitgaven
Culttur en sport
Dat wij nederlanders niet meer gediscrimineerd wensen te worden
Duurzaamheid en mensen boven stenen
Geen kabelbaan (2x)
Geldverkwisting tegengaan
GGZ-problematiek
Heierhoeve
Huisjesmelkers
Inzet vrijwilligers
Kabelbaan, kazerneterrein, museum v Dam enz. Enz, samenvattend, de blunders van de
afgelopen periode.
Kosten bewaking
Luisteren naar wat er leeft onder de burgers van Venlo e.o.
Milieu (2x)
Milieu en natuur
Milieu, fietsvoorzieningen, groen
Ook aan de buitebgebieden zoals Belfeld bv.
Openbaar vervoer
Overlast verkeer met name doorgaand vrachtverkeer door het centrum
Senioren
Sport!!!
Treinen met gevaarlijke stoffen
Uitgaven aan zinloze projecten. Kazernekwartier, kabelbaan,
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Verbieden megastallen , zorgen voor gezonde lucht . En proef invoeren Basisinkomen
Verenigingsleven
Verkeer
Wijkgericht werken

Toelichting









Allemaal aangekruist. het gaat om mensen en deze thema's hebben betrekking op iedereen in
groot Venlo.
Bv. Woningbouw, de samenleving veranderd. Anders gaan bouwen, woningen geschikt voor "van
de wieg tot het graf". Geschikt voor jonge starters en tevens voor jonge oudere "pensionados"!
Daarnaast zorgen voor een eerlijke verdeling van de lasten. Milieu en duurzaamheid zijn van
belang.
En stoppen met het Kabelbaan-project over de Maas. Geld kan veel beter besteedt worden.
De gemeente Venlo heeft het Topsportbeleid geschrapt. Breedtesport/gezond bewegen staat
voorop.
Er wordt voorbij gegaan aan wat de topsport kan uitdragen en meer, vooral jeugd, prikkelt om
ook te gaan sporten
Venlo heeft dringend toe aan een bestuur dat meer bestuurservaring en dat luistert naar de
inwoners. Geen hoogdravende initiatieven ontwikkelt, zoals de kabelbaan en laatst nog een
kunstwerk van € 400.000,= . Verder dient het ambtenarenkorps te worden opgeschoond. Zitten
te veel managers die onvoldoende kwaliteit dan wel toewijding hebben. Onze burgemeester. Nu
zijn ambtstermijn moet worden verlengd zie hem plotseling in de media. Hij is mede
verantwoordelijk voor het vertrek van een zeer goede vrouwelijk secretaris Willemein. Zij moest
plaats maken voor een secretaris waar ze in Venray bij diens vertrek de vlag hebben
uitgehangen. En die nu in Venlo heeft bijgedragen aan de bestuurlijke chaos.
Misschien een goede burgemeester voor een dorp maar niet voor een gemeente met meer dan
100.000 inwoners.
Vooral eerlijk zijn en er zijn voor de gemeenschap en niet om hun eigen ego te strelen
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5 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
60%
50%

(n=209)

54%

54%
43%

40%
30%

24%

23%

20%
10%

8%

5%

0%

Anders, namelijk:


























Bekenden binnen de Lokale politiek
Beoordeling van gevoerde beleid van afgelopen vier jaren
De negatieve publiciteit over venlo
De programma's die de partijen via folders verspreiden
Eigen politieke overtuiging
Foldermateriaal
Gesprekken
Gesprekken met bekenden
Het verleden
Hopelijk via ViaVenlo en anders via folders met programma's inde brievenbus
Ik gebruik alle tot beschikking gestelde kanalen en ervaringen uit het verleden om tot een
besluit te komen.
In gesprekken en discussies met anderen
Info partijen
Infoavonden
Informatie politieke partij
Internet (7x)
Internet div. kranten
Internet en lokale omroep zijn moeilijk
Internet en partijprogramma’s
Je zelf oriënteren
Kennissen
Luisteren en kijken wat er in Venlo gebeurd
Mijn gezond verstand
Partijpogramma
Partijprogramma's (2x)
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Partijwebsites
Programma van de diverse partijen bekijken en mijn onderbuik gevoel volgen !
Programma's lezen.
Sociale media
Stem altijd zelfde partij
Tijdschriften, boeken geschreven door gedreven journalisten.
Van de partij zelf
Vrienden
Vrinden en bekenden
Wat er gebeurt in de gemeente
Websites v/d verschillende partijen
Week courant
Weet wel zo n beetje wat er in Venlo speelt, daar kijk ik naar
Zoek partijprogramma's op van ev.keuze

Toelichting



Een stemwijzer als die er is.
Mis duidelijke partijprogramma's id krant van alle partijen. Niets duidelijk zwart op wit, dat mis
ik hier. Duidelijkheid daar schort het hier aan, anders was de opkomst zeker groter!
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6 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?

(n=209)

40%
35%

35%

30%
25%

23%

20%

18%

15%
10%
6%
5%

0%

1%

Dat de kandidaat een man is

Dat de kandidaat een vrouw is

3%

2%

2%

4%

2%

0%

4%
1%

0%

Weet niet

Anders

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

Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

Dat hij of zij een geschikte wethouderskandidaat is

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

0%

35% antwoordt "Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners" op vraag "6 Wat vindt u het
belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:







Dat de kandidaat luisterd naar de mening van de inwoners, kabelbaan
Dat de kandidaat luistert naar de inwoners
Dat hij of zij aan meer dan een van deze wensen voldoet
Dat hij weet wat er in Heierhoeve speelt
De kandidaat zich inzet voor de stad en ook inhoudelijk hiervoor gekwalificeerd is.
Kwaliteit en betrouwbaar
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Moet een idealist zijn met een gezond verstand en geen strafblad

Toelichting
Dat hij of zij
opkomt voor de
belangen van de
inwoners



Gemeenteraadsleden behoren kritisch te controleren en te weten wat er
onder de burgers leeft.

Dat hij of zij
gemaakte
beloftes nakomt




Helaas blijkt steeds weer dat beloftes nakomen erg moeilijk is.
Nogmaals eerlijk, integer. En niet om eigen ego te strelen

Dat de kandidaat
een vrouw is



Zolang vrouwen in de minderheid zijn

Dat ik het eens
ben met
zijn/haar
standpunten



Over expertise beschikt (financiën, investeringen). Zich aantoonbaar bewezen
heeft als ondernemer.
Zoals gezegd vindt ik dat meerdere antwoorden mogelijk moeten zijn..

Anders,
namelijk:





Bewoners van Heierhoeve zijn nu al in het bezit van de reactie van de
gemeente op de zienswijze windpark venlo raadsleden moeten in 3 weken
het dosier bekijken en beslissen
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7 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens u, om in contact te
komen met een gemeenteraadslid?
35%

(n=209)

31%

30%
23%

25%
20%
15%

15%

15%
10%
10%
5%
5%
0%
Zeer moeilijk

Moeilijk

Neutraal

Makkelijk

Zeer makkelijk Weet niet, nooit
geprobeerd

31% antwoordt "Neutraal" op vraag "7 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens u, om in contact te
komen met een gemeenteraadslid?."

Toelichting
Zeer
moeilijk



Driemaal geprobeerd, driemaal een antwoord van een assistent dat ik snel antwoord
zou krijgen zodra de raadsleden het bericht tot zich zouden krijgen. Ik wacht nu sinds
de laatste 2e Kamerverkiezingen tevergeefs op een antwoord.

Moeilijk



Je komt ze niet vaak tegen in de wijk of in de kroeg

Neutraal



Mailadressen zijn bekend via de gemeentelijke site, maar er is nauwelijks sprake van
wisselwerking, persoonlijk contact.
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8 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?

(n=209)

60%
52%
50%
40%
32%
30%
20%

16%

10%
1%
0%
Ik kijk met name naar de Ik kijk met name naar de
politieke partij
kandidaat

Dit is om het even

Weet niet

52% antwoordt "Ik kijk met name naar de politieke partij" op vraag "8 Wat weegt bij u zwaarder: de
politieke partij of de desbetreffende kandidaat?."

Toelichting
Ik kijk met name
naar de politieke
partij



De partij niet specifiek, wel de standpunten van die partij.

Ik kijk met name
naar de kandidaat



De kandidaat geeft mij in ieder geval nog een klein beetje het gevoel dat
mijn gedachten er wat toe doen.
De kandidaat moet wel passen in het gekozen partijprogram
Ook de partij natuurlijk, maar zeker iemand die duidelijk de standpunten
naar voren kan brengen, en die zich niet met een kluitje in het riet laat
sturen! Duidelijk en vasthoudend zijn.
Welke politieke partij is nog te vertrouwen? Mijn kandidaat moet iemand
zijn van onbesproken gedrag, vakkundig, luister naar de inwoners en
doet wat hij zegt.





Dit is om het even



Maakt niets uit of je door de kat of hond gebeten wordt.
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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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