Nieuwsjaar 2017
1 Wat was voor u het belangrijkste internationale nieuwsfeit
in 2017?
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Weet niet

Anders, namelijk:















Alle 3 slecht nieuws.
Alle drie genoemde feiten slecht nieuws
Alle verborgen belasting verhogingen
De achteruitgang van biodiversiteit wereldwijd
De vluchtelingen stroom,wereldwijd.
Geen oplossing voor wereldwijd vluchtelingenprobleem
Insecten zijn met 60% gedecimeerd
Miss World
Noord Korea versus USA evv
Oorlogsdreiging Korea
Orkaan irma
Speech van Michelle obama
Vluchtelingenstromen
Zelfmoord in joegeslavie tribunaal

Toelichting
Donald Trump is de 45e
president van de
Verenigde Staten





Een benoeming waar m.i. de hele wereld onder gaat lijden
In negatieve zin!
Was slecht nieuws

De Brexit



Dit was een onverwachte ontwikkeling volgens de media zoals de experts op
dat gebied ook een ramp voor Groot Brittannië voorspellen. Het zou op de
langere termijn wel eens heel goed kunnen uitpakken voor het koninkrijk is mijn
mening.
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De oorlog in Syrië



Al die ellende



Die oorlog gaat maar door, ongelooflijk en wij hier in het westen doen te weinig
voor al die Syriërs, wel of niet gevlucht.
Ik heb gekozen voor de oorlog Syrië omdat bij al die oorlogen zoveel
onschuldige inwoners het slachtoffer zijn.



Anders, namelijk:




Twee blaffers die rode knoppen bedienen ..
Ze zijn alle 3 slecht . Dit had anders moeten zijn. De wereld wordt er zo niet
beter op!

2 Wat was voor u het belangrijkste nationale nieuwsfeit in
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Anders, namelijk:












Dat de moord op Anne Faber iedereen meeleefde met een onbekende en iedereen een
onbekende haatte
De gif berg.
De nederlandse uitvinding om luchtvervuiling wereldwijd te meten.
De uit Amerika overgewaaide '#metoo' heksenjacht
Economie trekt aan
Fipronil eieren
Integratie
Lange formatie van het kabinet
Leraren basisonderwijs in actie tegen besluit regering en oprichting nieuwe vakbond
Mestfraudeurs en dat de regering er niets aan gaat doen
Miss Nederland
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Toelichting
Het aantreden van de
nieuwe regering



Dit is toch het belangrijkste voor het land en dus voor ons.

Tom Dumoulin wint de
Giro d’Italia




De prestatie
Dit is voor een paar mensen heel goed; beide andere nieuwsfeiten zijn voor
velen slecht tot heel slecht!

De moord op Anne Faber



Heeft ook wel invloed op mijn iegen gevoel van veiligheid/onveiligheid, als ik
alleen aan het wandelen ben. Ik ben voorzichtiger geworden.

Anders, namelijk:



Eindelijk weer eens mensen op de been om hun belangen te verdedigen/
hoopvol is dat het de leraren van onze volgende generaties zijn.. minder
gezapigheid

3 Wat was voor u het belangrijkste lokale nieuwsfeit in 2017?
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Anders, namelijk:









Aansprekende nieuwsfeiten waren er in 2017 niet.
Al die vrijwilligers die zich inzetten voor anderen, om een goede leefbare wereld te maken in
Gemert-Bakel
Boer/burger problemen en veranderende regelgeving voor boeren.
Brug beek en donk
CDA blijft voor meer vee en meer stront
De hoeveelheid nieuwbouwplannen binnen de kern van Gemert en ook in de andere
dorpskernen
Dood van Jaap de Wit in Handel
Er komt 'beweging' in het kasteel
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Intensieve veeteelt en gezondheidsproblemen
Kasteel en nazareth
Kasteel opnieuw in de verkoop
Leuk, maar belangrijk?
Nieuwe burgemeester
Noord-om
Overlijden Ad van Meurs
Rondweg in Boekel
Start (nieuwe) linkse partijen
Supermarkten op Groeskuilen
Voorkeur N279 slechtste nieuws
Zwemverbod voor honden op Nederheide

Toelichting
Voorkeur N279: geen

verdubbeling, wel omleiding 

Anders, namelijk:





Dit heeft maar weer eens laten zien waar zo'n klein dorp heel groot in kan
zijn!
Leefbaar houden
Leuk, maar belangrijk?
Nieuws en problemen van dichter bij huis trekken me meer aan. Zeker bij de
problemen, de veranderende regelgeving in de agrarische sector en de
gevolgen van voorgaan zijn voor mij direct zichtbaar.
SP met lokale lijsttrekker dokter Hoevenaars



N.v.t.





Weet niet

Geld speelt weer geen rol en een economisch inzicht ontbreekt volkomen.
Jammer geen verdubbeling. Gemiste kans.
Slechtste beslissing die ze konden nemen.
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Time Magazine presenteert elk jaar The Person of The Year (Persoon van het Jaar). Dat is de
persoon die volgens Time het meest een stempel heeft gedrukt op een bepaald jaar.
Bekende/beruchte Personen van het Jaar zijn Barack Obama, Mark Zuckerberg, Angela
Merkel, maar ook Adolf Hitler en Jozef Stalin.

4 Welke inwoner van onze gemeente heeft volgens u het meest een stempel
op 2017 gedrukt en waarom? (n=153)
Naam inwoner (35%):































Alle inwoners gezamenlijk, niemand kan alleen een stempel drukken op 2017
Bospark Bakel (de vrijwilligers)
Bugermeester
Burgemeester (4x)
Burgemeester Michiel van Veen (2x)
Burgemeester van Veen (2x)
De burgemeester (2x)
De Chinese vrouw van de frietzaak: de Knabbelaar die een overvaller weg kreeg uit de zaak
De nieuwe burgemeester (2x)
De nieuwe burgermeester
Erwin van bakel
Gerrie Peters
Harrie verkampen
Harrie Verkampen (3x)
Inge van Dijk
Jaap de Wit, overleden
Mantelzorgers
Marcel Bosmans
Martijn Kuijten
Michiel van der Veen
Michiel van veen (2x)
Michiel van Veen (10x)
Michiel van Veen. als frisse burgemeester laat hij zich overal zien en is in alles geinteresseerd
Nick opheij
Nicky Opheij (4x)
Nicky Ophey (2x)
Ruud Manders
Wethouder Jan Bevers
William Donkers
Z.D.H. Prins Tim dun 1ste

Niemand heeft een stempel gedrukt op 2017 (25%)
Weet niet (39%)
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Toelichting
Naam inwoner:




















Burgemeester is een heel bepalende functie in een lokale omgeving en ik vind dat
Michiel van Veen zijn interesse en zorg heel breed uitdraagt. Wat mij betreft krijgt
hij een pluim voor zijn eerste periode.
Een burgemeester kan een enorme stempel drukken op de lokale politiek.
Heeft gezorgd dat het Gemerts Nieuwsblad bezorgd werd in Milheeze langs zijn
baan hij werkt s'nachts,ik had een ongeluk gehad en was niet in staat om de krant
rond te brengen.
Heeft veel betekend voor de gemeente
Heeft zich in zijn eerste jaar als 'gemertenaar' onder de bewoners laten zien,
goede, slimme basis gelegd voor de toekomst
Is diepbetrokken bij sinterklaasintocht in gemert en bij gemert weet.
Jan heeft in het gemeentehuis, maar vooral ook daarbuiten, voor de GemertBakelse inwoners, in de regio, tot in Den Haag toe. heel veel goede dingen
bereikt!
Hij verdient ten volle een lintje (heeft ie al), maar dient bevorderd te worden tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Neemt afscheid van de raad. Is open over zijn ziekte
Onze nieuwe uitbater van den eik zorgt dat jong en oud samenkomt en
festiviteiten zoals koningsdag, sinterklaas middag, carnaval en het nieuwste
project de kermis
allemaal netjes in samenspraak gaan zodat hij maar ook zeker wij als
verenigingen hiervan profiteren
Persoon die ergens boven aanstaat in de gemeente met het aantal
vrijwilligersuren.
Positief aanwezig!
Profileert zich uitstekend als nieuwe burgemeester. Is nadrukkelijk aanwezig en
heeft voor alles en iedereen belangstelling. Tevens laat hij zien een goede
voorzitter van de gemeenteraad te zijn.
Sympathieke burgemeester, die er is voor de inwoners.
Zijn eerste jaar als burgemeester heb ik hem ervaren (niet persoonlijk) als een
toegankelijk, warm mens. Leuk om zo iemand gewoon langs de lijn als vlagger te
zien op het voetbalveld.
Zijn inburgering heeft hij positief opgepakt met zijn krantenkolom etc. Hij was te
zien en burgers weten wie hij is.
Zo kort aan het roer en toch al zo duidelijk en zichtbaar aanwezig in Gemert (in
positieve zin gelukkig!)

Niemand heeft
een stempel
gedrukt op
2017



Er zijn veel personen die een (al dan niet positieve) bijdrage hebben geleverd,
maar er is er, in mijn ogen, geen een die daarbij echt een stempel heeft gedrukt
op 2017.

Weet niet





De burgemeester, hij is alleen nog geen inwoner!
N.v.t.
Zeker lokaal zijn het de mensen achter de schermen die zich zonder (verwachting
van) beloning inzetten voor anderen en/of grotere idealen. Vaak zijn het deze
mensen die indirect ook anderen inspireren en aansporen en daarmee mee een
stempel op 2017 hebben gedrukt dan ze denken (in de goede zin van een stempel
drukken)
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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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