Lijsttrekker
1 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?
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Weet niet

Dit is om het even

Ik kijk met name naar de
kandidaat

Ik kijk met name naar de
politieke partij
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Toelichting
Ik kijk met name naar
de politieke partij




Ik kijk eerst naar de partij en daarna naar de kandidaten.
Ik vind ook dat wanneer er een partijlid zijn of haar partij verlaat de zetel
bij de partij moet blijven en niet meegenomen mag worden naar een
nieuw te vormen partij

Ik kijk met name naar
de kandidaat



Van belang is waar iemand voor staat en de mensen om haar/hem heen
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2 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
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Anders

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
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Anders, namelijk:









Dat die kandidaat inhoudelijk gaat voor thema's die er toe doen. Behoeft niet eens te gelden
als HET belang van de gemeente zelf.
Dat er een expertise is op niveau
Die het meeste voor de bewoners heeft betend in de afgelopen jaren
Eigenlijk alle bovenstaande criteria.
Geen vooroordeel hebben
Gemeentelijk belang boven persoonlijk belang
Uitvoeren van beleid van de partij
Visie op toekomst van Geldrop-mierlo in samenhang met groei Eindhoven

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



Opnieuw slaan jullie hier onderzoek-technisch de
plank flink mis. Dit kun je zo niet voorleggen.
Tjonge, tjonge.....

Anders, namelijk:



Eerst weten waarom dingen zijn en gebeuren
voordat er zonder voorkennis en met
vooroordelen een mening wordt gevormd.
Eerst luisteren, dan pas oordelen....
EN haar of zijn doelstellingen los staan van de
Partijdoelstellingen in het Haagse. Zo niet dan
krijgt zij mijn stem niet!!
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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.
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