Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Landgraaf 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?

(n=88)
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Ik ga niet stemmen

48% 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






De lokale partij verdient alle steun daar de Landelijke partijen ervoor hebben
gekozen de burgers buitenspel te zetten in de fusie discussie.
Ik ga de eerste keer stemmen in Landgraaf. Het juiste antwoord kan ik daarom
niet geven.
Ik stem PvdA . Om het programma, de betrouwbare kandidaten, de lange termijn
visie m.b.t. tot Landgraaf, dus Parkstad.
Ik woon ruim twee jaar in Landgraaf en dus mijn eerste
gemeenteraadverkiezingen, de landelijke partijen in het vorige college hebben
laten zien dat ze niet veel ophebben met de wensen van de bevolking! Gaat dus
zeker een lokale partij worden die de belangen van de burgers wel serieus
nemen!

Ja, op een andere
partij dan vorige
keer



Ik was/ben het niet eens met het standpunt van de 'oude' partij over de
herindeling.

Nee, nog geen idee
maar ik ga wel
stemmen





Eerst programma' s lezen
Ik stem op die partij die voor een zelfstandig Landgraaf gaat
Ik woon hier pas 2 jaar
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Partij waar ik al jaren trouw op stem heeft enkele standpunten veranderd.
Hierdoor erg teleurgesteld en nu een zwevende kiezer.

1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=85)
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Het meest gekozen antwoord (60%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders, namelijk:





Door te stemmen kan ik een kleine bijdrage leveren aan het einde aan de dorpspolitiek
Om de kiesdrempel te verhogen voor die dorpsgroepjes
Waardering voor gbbl
Zelfstandigheid landgraaf behouden

Toelichting




Gaan stemmen is wel is waar geen wettelijke plicht meer, maar als je je mening wil laten horen
dan zul je zeker moeten gaan stemmen. Zie het maar als een morele plicht!
Ik ga voor het behoud van Landgraaf als zelfstandige gemeente
Om ooit hopelijk een einde te maken aan de lokale politieke partijen. Want hoe goed bedoeld
ook, het kerktoren denken is al lang niet meer van deze tijd. Op 1 moskee worden 20 kerken
onttrokken aan de eredienst....
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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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Anders, namelijk:


Gaat u niks aan
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
60%
(n=87)
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Nadat ik de partijprogramma's
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Ik stem altijd op dezelfde partij
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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:





Gaat u niks aan
Herindelingsdiscussie
Ik volg altijd de politiek, en vorm daardoor een mening
Volgen van raadsvergaderingen via tv

Toelichting
Nadat ik de partijprogramma




Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen niet
gestemd



Na het lezen van de diverse partijprogramma's bleef
mijn eerste keuze voor 100% overeind. En die keuze is
inderdaad al jaren onveranderd.
Nadat ik de balans van 4 jaar beleid had opgemaakt.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was ik
woonachtig in het buitenland
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3 Aan welke thema's moeten politieke partijen in GulpenWittem volgens u voornamelijk de aandacht besteden
(tijdens de campagne)?

(n=87)

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (79%) op vraag 3 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:


















Armoede
Die alles doet
Einde aan dorpspolitiek: fusie
Fuseren
Fusie
Gaat u niks aan
Goed functionerende samenleving
Groenvoorziening, overlast
Herindeling
Herindeling op grotere schaal dan Heerlen-Landgraaf
Milieu en natuurbehoud
Onderwijs
Spoorverbreding Heerlen-Landgraaf
Verkeersveiligheid
Vervoer
Zelfstandig Landgraaf
Zelfsttandig
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Toelichting







Alle ding samen
Grondige screening van asielzoekers, duidelijk stellen wat onze normen en waarden zijn en zo
min mogelijk betalen voor hun. Ben niet racistisch heb buitenlandse vrienden, maar ergens
moet een ho zijn.
Het hot item moet zijn om in deze regio de krachten te bundelen. Niet door samen te werken
vrijblijvend, maar door een zo groot mogelijke gemeente te maken. Mijn ideaalbeeld zou zijn 1
gemeente ten zuiden van Sittard Geleen. Maar de eerste stap is Parkstad. En dan mag Kerkrade
voor mij bij Herzogenrath gaan horen.
Ondanks alle berichten in de pers is de werkgelegenheid in de regio toch nog slecht.
Vervoer moet afgestemd worden op mensen met een handicap
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4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=87)
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Het meest gekozen antwoord (49%) op vraag 4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "De krant".

Anders, namelijk:




















Centraal bureau voor de Statistiek en andere adviesorganen
De partij folders
Discussies met anderen
Eigen informatiebronnen en interesse
Folders politieke partij
Gaat u niks aan
Gezond verstand
Het gevoerde beleid.
Ik heb geen informatie nodig want ik stem altijd op dezelfde partij en daar heb ik informatie
over
Internet (3x)
Internet weekbladen
Internet/soc media
Kijken van raadsvergaderingen
Lokaal nieuws
Lokale bladen
Lokale informatie, nieuws
Lokale krant
Media
Ofenbaar
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Partijprogramma
Partijprogramma's
Persoonlijke gesprekken (2x)
Programma
Programma via huis aan huis blad
Programma's van de partijen in gemeente
Uit alle bronnen
Uit programma's van de partijen
Wandelgangen
Weekkrant
Zelf op internet zoeken

Toelichting



Alle bronnen
Stemwijzer en NO tv zenders houden zich met landelijke politiek bezig; niet met lokale.
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5 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?

(n=87)
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Dat hij of zij een geschikte wethouderskandidaat is
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Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt
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Anders, namelijk:

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 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%

39% 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:







Dat hij/ziij ook voor samenwerking is met de gemeenten die rondom de gemeente liggen
Dat hij/zij staat voor datgene waarvoor ik kies uit het partijprogramma
Dat zij/hij geschikt is als raadslid
Dit kan meerdere antw hebben belachelijk dat je maar 1 aan kan tikken
Er zijn meerdere punten waaraan een kandidaat moet voldoen
Gaat u niks aan

9

Toelichting
Dat hij of zij gemaakte beloftes
nakomt



Belofte maakt schuld. Helaas is dat in de politiek een begrip
waar over onderhandeld kan worden. Voor mij dus niet. Zwart
is zwart en wit is wit. Ik ken geen grijs. Daarom zal ik ook nooit
in de politiek gaan, want politiek is de kunst van het
compromissen sluiten en daar walg ik van.

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



Aangegeven punt en daarnaast moet hij/zij in Landgraaf
wonen, opkomen voor de belangen van de inwoners en
beloftes waarmaken. Dus meerdere punten die belangrijk zijn
en niet één punt

Anders, namelijk:



Veel meer antw zijn van kracht
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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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