Verkiezingen
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

1. Bent u van plan om in 2018 te gaan stemmen bij de
gemeenteraadsverkiezingen?
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En eens zorgen voor frisse wind, misschien wel pvv
Niet alleen klagen. Ook je eigen verantwoording nemen. Ik heb en zal altijd stemmen
Wie niet stemt, moet 4 jaar zwijgen.
Het heeft geen zin. Wij hebben Ons Kerkrade gestemd en die partij had veel stemmen,
maar kwam toch niet in de gemeenteraad.
Totaal geen feeling met lokale politiek. Doen niets aan bestaande problematiek in de
gemeente en hebben geen luisterend oor
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Je merkt nu al dat lokale politici bezig zijn met de
volgende gemeenteraadsverkiezingen”
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Uitdelen polsbandjes wmc met een heel verhaal.




3,5 jaar onzichtbaar in het pluche maar ineens: actie!
Beleid en plannen worden door geschoven voor na de verkiezingen. Een hele
slechte zaak. Het leven gaat door ook zonder verkiezingen. Stel beleid en plannen
niet uit.
Bij elke verkiezing word er snel weer gedacht aan de dagelijkse sleur...
Ja velen zien hun lekker betaald baantje in gevaar komen, en de raadsleden die al
jaren niks te melden hebben weten niet of ze nog 1100 € per mnd krijgen om NIKS
te doen
Sommige besluiten worden vooruit geschoven tot na de verkiezingen.
Veel ellebogen werk, gezien met het WMC. Want daar kunnen ze zich overal 'gratis'
vertonen. Terwijl de organisatie bij het WMC bestuur lag. Het stoort de inwoners
van Kerkrade, hoe de wethouders en mede bestuurders zich getoond hebben tijdens
dit WMC. Je ziet de verkiezingen staan voor de deur. Er is meer armoede in Kerkrade
en er moet meer gebeuren ook in de wijken!
Heb het in ieder geval nog niet kunnen constateren.
Ik lees niets over de aanstaande verkiezingen. Laat ze eens inzicht geven in de
resultaten, die men bereikt heeft. Wat is er van de afspraken gerealiseerd. Leg
verantwoording af.
Heb er nog niets van meegekregen
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In Kerkrade hebben de lokale partijen op dit moment een meerderheid in de gemeenteraad.
Naast lokale partijen doen ook landelijke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen
de PVV doet in maart voor het eerst mee.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3. “Bij de gemeenteraadsverkiezingen is het beter om op een
lokale partij te stemmen dan op een landelijke partij”
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Hier spelen andere belangen dan in de landelijke verkiezingen







Lokale partijen hebben vaak meer aandacht voor plaatselijke aangelegenheden
Lokale partijen hoeven geen rekening te houden met landelijke partijwensen
De bemensing van de partij is het belangrijkste, zeker lokaal
De kwaliteit van de kandidaten moet voorop staan.
Het gaat om de kennis en kunde van de personen en niet om de kennissen en
kunsten. Staat los van de partij.
Ieder is vrij om op zijn gewenste partij te stemmen lokaal of niet.
Is afhankelijk van het partijprogramma en wat de desbetreffende landelijke partij
lokaal wil bereiken
Je moet stemmen op die partij die het goed met burgers voor heeft, en geen
protest partij als SP en geen partij die zich van anderen heeft afgesplitst Ons
Kerkrade, en natuurlijk geen VVD
Je moet stemmen op een partij waar je je prettig bij voelt en waarvan je denkt dat
ze wat voor jou kunnen betekenen. Dat kan zowel een landelijke als een lokale
partij zijn.
Blijf SP stemmen. Landelijk, provinciaal en lokaal.
De lokale partijen geven veel te veel versnippering, er komen alleen maar partijen
bij. Men denkt teveel aan eigen belang. Kwaliteit van de partijen laten ook veel te
wensen over.
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Ik vind dat er veel kwaliteit verloren gaat in onze gemeenteraad. Door cafÄ—
houders e.d. op een gemeenteraadsstoel te zetten, breek je de gemeenteraad af.
Van degenen die gekozen worden moet een vooropleiding en een soort van CV
bekend gemaakt worden zodat we kunnen kiezen voor kwaliteit ipv
vriendjespolitiek. Waarom maken we dit niet transparanter, je moet toch weten
wat voor vlees je in de kuip hebt bij wijze van spreken?!
Dat hangt tenslotte van de inhoud van hun `lokale` programma af.
Een lokale partij is niet per definitie beter dan een landelijke partij. Het gaat erom
hoe politici zich kunnen inleven in de lokale problematiek en hier een adequaat
antwoord op heeft.
Lokaal hetzelfde als landelijk. Burgerbelangen en ons kerkrade spelen gewoon in op
de burger door een populaire naam.
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3.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) eens bent met
de stelling?
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Anders, namelijk:



Een lokale partij kent geen vriendjespolitiek met Den Haag of Maastricht
Landelijke partijen zijn vooral gericht op de Randstad

3.2 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) oneens bent
met de stelling?
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Afhankelijk van programma en kwaliteit van kandidaten
Ben PVV er, dat zegt alles...
Bij een landelijke partij kan men de landelijke herkenbaarheid en kennis gebruiken om lokaal een
vertaalslag te maken.
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Bij landelijke partijen zou je mogen verwachten dat er iets meer gebeurd op het gebied van
opleiding
Dat is de vrijheid van ieder individu om dit te overwegen
De hebben relaties met de proviciale en de landelijke politiek
De lokale politiek heeft nauwelijks grip op landelijke politiek en vaak onvoldoende inzicht
Een landelijke partij geeft de richting aan ( trend), lokaal kan dit niet.
Een landelijke partij is vertegenwoordigd in de regering en in de provincie, je krijgt er meer mee
voor elkaar. Ze organiseren partijdagen. Ik wil niet zeggen dat dit allemaal uitmuntende politici
zijn, maar er zit op zijn minst meer politieke ervaring
Een landelijke partij kan terug vallen op de grote collega's. Kunnen cursus krijgen enz.
Een partij moet je beoordelen opnwaar ze voor staan en niet waar ze vandaan komen.
Elke partij wordt vertegenwoordigt door lokale mensen die weten wat er zowel in de regio als
landelijk speelt.
Ervaring hangt af van de persoon, en niet van de partij. Financiële middelen van een partij
mogen geen feitelijk rol spelen.
Goede mix is belangrijk
Het gaat de inhoud van het partijprogramma en de competentie van de kandidaten naar mijn
mening, niet of een partij wel of niet lokaal is
Het maakt niet zo heel veel uit of het wel of geen lokale partij is, je kiest een partij op basis van je
eigen voorkeur.
Ik werk voor de pvdd en die is landelijk, netwerk en kennisgebied landelijk voor onze partij is
groter
In het verleden hebben ook landelijke partijen bewezen kerkrade goed te kunnen besturen. Op
gemeenteniveau is het belangrijk welke personen aan het roer staan.
Kwaliteit van de mensen heeft niks te maken met lokaal of landelijk; wel zijn lokale partijen vaak
ontstaan uit landelijke partijen
Landelijke partij heeft betere en grotere achterban
Landelijke partij heeft een bredere maatschappelijke visie.
Landelijke partij heeft groter netwerk
Landelijke partij is een lokale partij met contacten naar Maastricht en Den Haag
Landelijke partij staat boven bekrompen verenigingspolitiek van lokale partijen
Landelijke partijen hebben betere visie, een beter netwerk om dingen voor elkaar te krijgen, zijn
beter georganiseerd en bestaan qua personen niet uit een bijeengeraapte bende van stemmen
trekkende types die verder ongeschikt zijn als volksvertegenwoordiger.
Lokale partijen zijn mijns inziens beter thuis in wat bij de lokale bevolking leeft. Men is achter
gebonden aan landelijke of europese regelgeving of iets gerealiseerd kan worden. Daarin hebben
landelijke partijen een grotere lobbymogelijkheid daar deze partijen ook in de erste tweede
kamer en eutopees parlement zitten.
PLAATSELIJKE PARTIJEN HEBBEN LANDELIJK GEEN STEUN
Pvv is meer waar ik het mee eens ben
Standpunten zijn duidelijker
Veel wordt landelijk bepaalt
Vriendjespolitiek speelt mee.
Zie extra toelichting hierboven
Zonder te willen generaliseren blijkbaar jkt dat laatste kale partijen
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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 > 40 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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