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Samenvatting
Stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
Op vraag "1. Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022?" antwoordt 48% van de respondenten: "Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga wel
stemmen". Zie pagina 5.
Op vraag "1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 61% van de respondenten:
"Stemmen is een democratisch recht". Zie pagina 6.
Op vraag "1.2 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat stemmen?" antwoordt 68% van
de respondenten: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen". Zie pagina 7.
Op vraag "1.3 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 40% van de
respondenten met een andere reden. Zie pagina 8.
Op vraag "2. Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018: Vindt u dat de partij waar
u op hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?" antwoordt 33% van de respondenten: "Ik weet
niet of de partij waar ik op heb gestemd mijn stem goed heeft gebruikt". Zie pagina 9.
Bij vraag "3. Welke onderwerpen zijn volgens u het meest belangrijk in de lokale politiek in de
gemeente Son en Breugel?" worden ‘Woningbouw’ en ‘Leefbaarheid’ het vaakst opgenomen in de
top 1 (19%). Zie pagina 10.
Het maken van een keuze
Op vraag "4. Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de
gemeenteraadsverkiezingen?" antwoordt 43% van de respondenten: "Dat de kandidaat gemaakte
beloftes nakomt". Zie pagina 11.
Op vraag "5. Welke voorkeur heeft u verder voor een kandidaat?" antwoordt 63% van de
respondenten: "Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt". Zie pagina 12.
Campagne voeren
Bij vraag "6. Welke communicatiemiddelen hebben de meeste invloed op uw stemkeuze? Benoem
uw top drie." wordt "Promotie/advertenties in de lokale/ regionale krant" het vaakst op de eerste
plaats gezet (38%). Zie pagina 14.
Op vraag "7. Stel u mag de politieke partijen een tip geven voor na de verkiezingen, welke tip zou u
dan willen geven?" antwoordt 69% van de respondenten met een tip. Zie pagina 16.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipSonenBreugel, waarbij 263 deelnemers zijn geraadpleegd.

*Let op: laag aantal respondenten.

2

1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipSonenBreugel
Gemeenteraadsverkiezingen
18 februari 2022 tot 2 maart 2022
11
263
6,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3 maart 2022

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•

Op 18 februari 2022is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 3 maart 2022 is een herinneringsmail gestuurd.

•
•

Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar leeftijd

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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1.3 Vergelijking van respons met populatie

Respons en populatie naar leeftijd
56%

(n respons = 259)

42%
35%

30%

27%

9%

< 40 jaar

40 tot 65
populatie

> 65 jaar

respons

In bovenstaande grafiek zien we de afspiegeling op basis van leeftijd. In de grafiek is een
ondervertegenwoordiging te zien in het percentage respondenten onder de 40 jaar. Ook is een
oververtegenwoordiging te zien in het percentage respondenten tussen 40 en 65 jaar en 65 jaar en
ouder.
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2. Resultaten
2.1 Stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
Eén keer in de vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In maart 2022 gaat Nederland naar de
stembus om de leden van de gemeenteraad te kiezen. De kandidaten met de meeste stemmen komen
in de gemeenteraad.

1. Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022?
Ja, op dezelfde partij als 4 jaar geleden

(n=263)

21%

Ja, op een andere partij dan 4 jaar geleden

19%

Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga wel
stemmen

48%

Nee, ik heb nog geen idee en twijfel of ik ga
stemmen

9%

Ik ga niet stemmen

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1. Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022?" antwoordt 48% van de respondenten: "Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga wel
stemmen". Zie toelichtingen op pagina 21.
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Onderstaande vraag is alleen gesteld aan respondenten die vraag 1 met “Ja, op dezelfde partij als 4
jaar geleden”, “Ja, op een andere partij dan 4 jaar geleden” of “Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga
wel stemmen” hebben beantwoord.

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

Stemmen is een democratisch recht

(n=234)

61%

Stemmen geeft mij de kans om me te laten horen

59%

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

48%

Andere reden

2%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 61% van de respondenten:
"Stemmen is een democratisch recht". Zie toelichtingen op pagina 22 en verder.
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Onderstaande vraag is alleen gesteld aan respondenten die vraag 1 met “Nee, ik heb nog geen idee
en twijfel of ik ga stemmen” hebben beantwoord.

Let op: laag aantal respondenten
1.2 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Praktische belemmeringen (tijd, locatie van het
stembureau, vervoer etc.)

(n=22)

15%

Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt

7%

Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen

68%

Ik heb geen vertrouwen in de lokale politiek

50%

Andere reden

26%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1.2 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat stemmen?" antwoordt 68% van
de respondenten: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".

Andere reden, namelijk:
•
•
•

•

Het is hier zo’n kinderlijk kippenhok draaiende op ego-tjes, dat ik me afvraag of stemmen
überhaupt zin heeft.
Ik hoor en lees te vaak dat de partijen onderling rollebollend over de straat gaan
Sinds wij hier in de gemeente wonen, zie ik alleen maar keuzes gemaakt worden vanuit eigen
belang en dat er niet naar de inwoners wordt geluisterd. Wij hebben in 3 gemeenten gewoond
en nog niet eerder een gemeente zo vaak negatief in de media gezien. Geld lijkt vaak de
winnaar
Woon hier nog niet zo lang dus moet even nagaan waar de partijen voor staan en of ze doen
wat ze zeggen
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Onderstaande vraag is alleen gesteld aan respondenten die vraag 1 met “Ik ga niet stemmen”
hebben beantwoord.

Let op: laag aantal respondenten
1.3 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Praktische belemmeringen (tijd, locatie van het
stembureau, vervoer etc.)

(n=6)

12%

Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt

0%

Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen

0%

Ik heb geen vertrouwen in de lokale politiek

24%

Andere reden

40%

Weet niet

24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1.3 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 40% van de
respondenten met een andere reden.

Andere reden, namelijk:
•
•
•

Heb geen vertrouwen in deze gemeenteraad.
Ik geef volmacht aan mijn partner
Ik werk in Son en Breugel, maar woon elders

8

2. Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen in
2018: Vindt u dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem
goed heeft gebruikt?
Ja

(n=249)

18%

Nee

21%

Ik weet niet of de partij waar ik op heb gestemd
mijn stem goed heeft gebruikt

33%

Ik weet niet meer op welke partij ik heb gestemd

18%

Ik heb niet gestemd

10%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2. Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018: Vindt u dat de partij waar
u op hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?" antwoordt 33% van de respondenten: "Ik weet
niet of de partij waar ik op heb gestemd mijn stem goed heeft gebruikt". Zie toelichtingen op pagina
22 en verder.
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3. Welke onderwerpen zijn volgens u het meest belangrijk in de lokale
politiek in de gemeente Son en Breugel? Benoem uw top 3.
50%
(n=245)
13%

40%

11%
30%
17%

13%

7%

10%

20%

10%

4%
3%
8%

0%

9%
6%
2%
3%

11%

4%
6%

9%

18%

6%
4%

5%

6%

7%

5%

3%

1

2

7%
9%

6%

5%

8%

13%

9%
4%

19%

10%
6%

3%
3%
4%

3

Bij vraag "3. Welke onderwerpen zijn volgens u het meest belangrijk in de lokale politiek in de
gemeente Son en Breugel?" worden ‘Woningbouw’ en ‘Leefbaarheid’ het vaakst opgenomen in de
top 1 (19%). Zie toelichtingen op pagina 25 en verder.
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Vragen 4 tot en met 6 zijn alleen gesteld aan respondenten die vraag 1 met “Ja, op dezelfde partij als
4 jaar geleden”, “Ja, op een andere partij dan 4 jaar geleden”, “Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga
wel stemmen” of “Nee, ik heb nog geen idee en twijfel of ik ga stemmen” hebben beantwoord.

2.2 Het maken van een keuze
Ieder heeft zijn eigen manier om tot een keuze te komen waar op te stemmen.

4. Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
.
Dat de kandidaat opkomt voor de belangen van de
inwoners

(n=237)

40%

Dat de kandidaat gemaakte beloftes nakomt

43%

Dat de kandidaat van onbesproken gedrag is, dat
de kandidaat niet veroordeeld is voor of verdacht
is van een strafbaar feit of van een ongewenst of
discutabele handeling

7%

Dat de kandidaat een geschikte
wethouderskandidaat is

2%

Anders

6%

Weet niet

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4. Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de
gemeenteraadsverkiezingen?" antwoordt 43% van de respondenten: "Dat de kandidaat gemaakte
beloftes nakomt". Zie toelichtingen op pagina 26 en verder.
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5. Welke voorkeur heeft u verder voor een kandidaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Dat de kandidaat een man is

(n=236)

2%

Dat de kandidaat een vrouw is

12%

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

63%

Dat de kandidaat (ongeveer) van mijn leeftijd is

5%

Dat ik de kandidaat (persoonlijk) ken

3%

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

24%

Anders

16%

Geen voorkeur

10%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5. Welke voorkeur heeft u verder voor een kandidaat?" antwoordt 63% van de
respondenten: "Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt". Zie toelichtingen op pagina 28.

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuurlijke ervaring
Betrouwbaar en kennis van zaken.
Burgers mee laat praten
Daadkracht
Dat de kandidaat beslissingen durft te nemen die niet altijd gebasseerd zijn op de harde
schreeuwers. Een raadslid moet overstijgend kunnen en durven beslissen!
Dat de kandidaat duidelijk aangeeft hoe hij voor verbetering in Son wil aangaan
Dat de kandidaat in S en B woont, en dat hij/zij geschikt is.
Dat de kandidaat integer en eerlijk is en contact heeft met bewoners, maar ook met
deskundigen en dat hij zich in de raadsvergaderingen goed inleest
Dat de kandidaat oprecht en betrouwbaar is
Dat hij de belangen algemeen belangrijk vind en niet alleen zichzelf
Dat ik me kan vinden in hun ideeën
Dat kandidaat beloften nakomt.
Dat kandidaat verstand van zaken heeft waarover hij moet beslissen
Doet wat hij zegt
Een aanpakker i.p.v. een vergaderaar
Een candidaat die weet hoe je problemen moet oplossen met de juiste methodiek.
Een sociaal mens is
En zijn kennis verder gaat, en ook kan samen werken met andere partijen
Fatsoen..respect voor elkaar standpunten
Gedreven is
Geschikt is voor zijn functie
Iemand die opkomt voor de belangen van de burgers uit ons dorp. Dan maakt het niet uit of het
een man, vrouw of wat dan ook is.
Iemand die staat voor de visie, niet voor ego
Kennis van klimaat, ecologie of duurzaamheid
Lhbtqi-gemeenschap
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•
•
•
•
•
•
•

Open en eerlijk, duidelijk communiceren over het hoe en waarom.
Opkomt voor de standpunten van de partij
Over voldoende kennis en kunde beschikt
Slagvaardig is en luistert naar de inwoners
Verstand van zeken heeft of zich hier in verdiept
Weet wat besturen is, dus soms voor bijgaan het persoonlijke belang
Weet wat zij/hij doet.

13

2.3 Campagne voeren
De komende weken gaan politieke partijen campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te krijgen
bij de gemeenteraadsverkiezingen.

6. Welke communicatiemiddelen hebben de meeste invloed op uw
stemkeuze? Benoem uw top drie.
80%

(n=220)
70%

13%

19%

40%

20%
12%

30%
38%

16%
6%
4%

Huis-aan-huis campagnemateriaal

Verkiezingsborden

Websites of sociale media van politieke partijen

11%

Promotie/advertenties via de lokale omroep:
radio en/of tv

Promotie/advertenties in de lokale/ regionale
krant

0%

4%
3%

27%

4%
5%
5%

1

2

2%
5%
9%

1%
5%

2%
1%
Geen enkel communicatiemiddel, ik stem op
advies van familie, vrienden en/of bekenden

8%

10%

Verkiezingsbijeenkomsten

20%

Geen enkel communicatiemiddel, ik stem altijd
op dezelfde partij/persoon

50%

10%

Ander communicatiemiddel

60%

3

Bij vraag "6. Welke communicatiemiddelen hebben de meeste invloed op uw stemkeuze?" worden
de communicatiemiddelen ‘Promotie/advertenties in de lokale/regionale krant’ (38%) en ‘Websites
of sociale media van politieke partijen’ (27%) het vaakst opgenomen in de top 1. Zie toelichtingen op
pagina 28.

Ander communicatiemiddel, namelijk:
•

(nep-)nieuws uit hah-bladen en andere media
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 volledig weekblad met daarin een programma van alle partijen gestructureert zodat het
transparant is over verschillende themas wat de verschillende partijen als visie hebben en hoe
ze dit willen aanpakken inclusief budgetering van de gelden
Artikelen in Mooi Son en Breugel
Combinatie van alles, muv de borden. Geld kan betert besteed worden.
Degelijk onderbouwde stemwijzer
Eerdere standpunten tijdens belangrijke discussies
Het verkiezingsprogramma.
Het zou fijn zijn als er een kies-/stemwijzer was voor de gemeente Son en Breugel, maar die is
er helaas niet.
Info over de achtergrond / opleiding van de kandidaat
Kieswijzer (2x)
Lokale krant, vooral ingezonden opiniestukken
Media
Naleven programma
Persoonlijk aanspreekbaar
Persoonlijk gesprek
Persoonlijke ontmoetingen
Sociale media (Facebook/Instagram)
Sons krantje
Stem wijzer op www
Stemwijzer (7x)
Stemwijzer en gedrag van kandidaat in gemeenteraad (indien al can toepassing)
Stemwijzer Ons Son en Breugel
Stemwijzers
Uitleg standpunten in MooiSonenBreugelkrant
Vergelijken van de inhoudelijke programma’s en ideeën van de politieke partijen. Jammer dat
er in groeiend Son en Breugel, weinig keus is.
Wat op programma staat.
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7. Stel u mag de politieke partijen een tip geven voor na de verkiezingen,
welke tip zou u dan willen geven?(n=235)
Weet niet (8%)
Geen tip (24%)
Tips van respondenten die gaan stemmen (68%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Niet meedoen aan klimaatwaanzin 2. Geen ondergrondse afvalcontainers
Aan de beloftes houden
Aantrekelijker centrum
Algemeen belang goed afwegen en niet sturen op incidenten
Als je dan onderhoud aan de bossen doet, doe het dan goed !!!!!!!!!!
Altijd samenwerken
Begeef je onder de mensen en hoor wat men wilt en handel daar naar !
Behoud dorps karakter & zorg dat de bewoners ook nog wat kunnen besteden bij de lokale
ondernemers
Beloftes nakomen (3x)
Beloftes nakomen, oog en oor hebben voor het dorp.
Beloftes waar maken
Beloof geen dingen die je niet na kunt komen. Laat je niet leiden door harde schreeuwers.
Beloof geen dingen die je toch niet na kunt komen
Ben concreet en gebruik niet populaire algemene termen
Ben eerlijk en oprecht en blijf netjes. Probeer gezamenlijk tot goede afwegingen te komen.
Samen ben je sterk. Ook als je niet in de coalitie komt
Ben eerlijk en sociaal
Ben gedurende het jaar zichtbaar en aanspreekbaar.
Ben oprecht, geen ongeloofwaardige beloften zoals de VVD die op zou komen voor zorg en
welzijn. En ook, z9als de vvd eerder heeft gedaan, ga niet een andere partij zwart proberen te
maken.
Betrouwbaar geen schreeuwers dat all
Bij winst: het is geven en nemen bij het vaststellen van een coalitieprogramma. Bij verlies: sluit
aan of stem tegen voorstellen op inhoud; raadpleeg in alle gevallen regelmatig de inwoners,
weeg af wat mogelijk is en communiceer deze afweging op inhoud duidelijk.
Blijf betrouwbaar
Blijf contact zoeken met je achterban!
Blijf dicht bij de kiezer en gemaakte beloften
Blijf dicht bij huis je eigen gemeente
Blijf goed Luisteren naar de inwoners
Blijf lokaal denken
Blijf luisteren naar de inwoners
Blijf luisteren naar je achterband. Blijf achter het verkiezingsprogramma staan, want dat is de
reden dat inwoners op jullie gestemd hebben
Blijf realist. beloof geen wonderen en werk samen
Blijf strijden voor je eigen standpunten.
Blijf vasthouden aan je eigen standpunten
Blijf zichtbaar in de geneenschap
Blijf zoveel mogelijk bij uw belofte
16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communiceer de doelen van de partij vroeger, compacter en meer op sociale platforms
Dat ze wel overwogen met elkaar keuzes maken
De beloftes nakomen.
Denk aan de mooie groene gemeente. Doe onderhoud met de bewoners
Doe wat het beste is voor de bewoners, dat is niet altijd wat de bewoners willen
Doe wat je beloofd (2x)
Doe wat je beloofd hebt om te doen
Doe wat je belooft
Doe wat je belooft: houd bij alle besluiten voor ogen wat je bij de verkiezingen hebt beloofd!
Doe wat je zegt, en zeg wat je doet (en waarom soms niet).
Doe, wat je beloofd hebt.
Doen wat men beloofd
Duidelijke en open communicatie over wat er gebeurt.
Durf op je beslissing terug te komen als er (door de loop van de tijd ander inzicht is). En praat
met elkaar en ga met elkaar in gesprek.
Een debat organiseren met alle deelnemer. Eventueel uitgezonden op locale omroep
Eén folder huis-aan-huis met daarop van elke partij de speerpunten
Eerlijk en er zijn voor de inwoners
Ga de straat op en spreek met mensen
Ga er met zijn allen het beste van maken voor het dorp. Dus niet als je in de oppositie zit, overal
kritiek op hebben.
Ga na, of jullie zoveel mogelijk de verkiezingsbeloften nakomen.
Ga niet samen met dorpsbelang in een coalitie
Gebruik je geweten!
Geef aan waar je voor stond tijdens de verkiezingen en laat de progress zien
Geef het geld uit aan onze gemeente en niet aan onzinnige dingen als kunst of zo
Geen valse belooftes doen
Hak knopen vlot door.
Heb ik in de antwoorden hierboven al gedaan
Heb in dit dorp met veel mensen 》65 jaar ook ook voor hun belangen
Help elkaar als partijen in plaats van oude vetes uit te vechten over de rug van de burger.
Houd elementaire fatsoensnormen qua omgaan met elkaar in acht
Houd je aan de afspraken en blijf bij je partij, steel geen zetels
Houd je aan je afspraken
Houd je aan je beloftes!
Houd je aan je verkiezingsprogramma
Houd op met het inhoudsloze ik ben oppositie dus ik ben tegen
Houd S & B leefbaar.
Iets voor de jeugd regelen dat ze iets van een onderkomen hebben dat ze niet elke keer tot ooit
3 uur s'nacht bij de Bongerd rondhangen met veel herrie .
Je zit er voor de bewoners en niet omdat je het baantje wil hebben!
Jonge mensen in het dorp!
Kap met die borden overal, werkt niet en slechthorenden milieu, achterhaald
Kijk meer naar de lange termijn visie, en neem sneller een besluit
Kijk naar de langere termijn
Kom beloftes na (2x)
Kom de beloften na en kijk naar zaken die echt belangrijk zijn zoals, woningen voor jeugd en
senioren. Goede infrastructuur, beleid dat gericht is op de samenstelling van de inwoners
Kom je beloften na en geef regelmatig een update.
Kom je beloftes na
Kom je beloftes waar
17

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom met een heldere visie en plan en verkoop geen onzin
Kom met realistische plannen
Laat communicatie professioneel verlopen en niet via beschuldigingen in de krant
Laat de meest vermogenden meer bijdragen aan de leefbaarheid, voorzieningen van het dorp.
Laat je niet misleiden door (onkundige) ambtenaren en (overjarige) burgemeester
Laat je ook zien buiten de verkiezingen om. Zet tussendoor ook een berichtje in de lokale krant
Laat je oren niet hangen naar personen die de weg naar de media weten te vinden, maar zien
uit wat het beste beleid is voor de grote groep en sta daarvoor
Laat je vaker zien en ga zorgvuldig om met de mening van je kiezers. niet 1 keer in de 4 jaar
even flink uitpakken en zieltjes winnen
Let op financien
Luister eens naar de inwoners
Luister goed naar inwoners
Luister goed. Toon leiderschap
Luister naar de bevolking
Luister naar de burgers en zit niet in de politiek voor eigenbelang
Luister naar de inwoners
Luister naar de inwoners, neem een afgewogen beslissing en ben slagvaardig
Luister naar de inwoners!
Luister naar de mensen
Luister naar elkaar, er is niet één gelijk, wel een gezamenlijk belang
Luister naar je burgers en zeg niet alleen dat je het doet
Luisteren naar de burgers
Luisteren naar de inwoners en daarop actie ondernemen.
Luisteren naar de inwoners en standpunten mogen en kunnen veranderen die in het verleden
zijn gemaakt
Luisteren naar inwoners
Maak beloftes waar.
Maak je waar en hang niet de slappeling uit.
Maak niet zo’n brede beloftes
Maak sneller beslissingen en ga ik doen aan de kinderopvang voorzieningen in het dorp. Deze
zijn lang niet toereikend. Hierdoor is er vaak voor minimaal het
Maak waar wat je beloofd! Wordt geen politiek dier, maar blijf een friskijker
Maak werk van een plan voor Van Het Gas Af
Meer geschikte woningbouw voor senioren
Minder partijen. Kom je sneller tot consensus. Waarom is het zo moeilijk om samen te werken.
Neem beslissingen en voer uit, niet continu ieders mening vragen
Neem klimaat mee in elke onderwerpen op de agenda. Het heeft overal invloed op een is een
randvoorwaarde voor ons bestaan. Bij elke keuze zouden de gevolgen voor klimaat bekeken
moeten worden om tot een weloverwogen beslissing te komen.
Niet te veel op eigen borst kloppen
Niet teveel loze beloften doen, die ze toch niet na kunnen komen
Niet wij-zij, niet vechten, gebruik de inwoners
Ook goeie ideeën van andere mensen en partijen steunen
Openheid en nakomen beloftes
Positievere sfeer in de raad bevorderen
Probeer aub samen door een deur te gaan.
Probeer bij de beloftes te blijven. Leg uit waarom dat niet lukte
Probeer een consequent beleid te voeren waarbij plannen ook waar gemaakt worden
Probeer eens anders te communiceren met een ander verhaal, bijvoorbeeld zoals VOOR U! dat
doet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Probeer samen te werken en elkaar niet af katten
Probeer zoveel mogelijk doelen uit het verkiezingsprogramma te realiseren.
S&B heeft genoeg aan 3 partijen, 7 is absurd.
Samenwerken met andere partijen optimaliseren
Samenwerken, geen rancunes
Samenwerking noodzakelijk
Screen welke personen je op de verkiezingslijst zet....sommige personen kunnen meer schade
leveren dan iets opbrengen
Staan voor de idealen van de partij, ook in het debat.
Stoomstrijkijzer met verb
Transparantie
U bent er voor alle inwoners van S&B
Uitzoeken waarom er zo'n puinhoop van het bosbeheer is gemaakt !
Vergeet niet wie er op je gestemd hebben en waarom. Kom je beloftes na.
Voor een respectvolle discussie op inhoud!
Vrijheid, verdeeldheid weghalen en terug naar democratie
Wees constructief en werk samen, ook met oppositie
Wees realist; Ga voor haalbaarheid!±
Wees transparant in je voortgang. Iedereen weet dat het na de verkiezingen niet zo makkelijk
gaat maar laat zien welke afwegingen er gemaakt worden.
Werk constructief samen en steek geen energie in het elkaar afbranden.
Werk samen en luister wat meer naar wat de vrouwen te vertellen hebben
Werk samen ennwees eerlijk
Werk samen in het belang van de inwoners vanuit een realistisch perspectief
Werk samen met de alleandere partijen ipv elkaar tegen te werken
Werk samen, voorkom coalitie/oppositie-denken
Woningbouw voor jonge starters
Ze zouden moeten bijhouden welke beloftes ze hebben gedaan bij de start (4 jaar geleden), en
daar op moeten verantwoorden of ze wel of niet de belofte van toen ingewilligd hebben. En er
ook onderbouwing aan geven waarom het wel of niet gelukt is. Tevens ook verantwoorden
waar ze voor en tegen gestemd hebben bij politieke besluiten. Ik vind dat betrouwbaarheid
komt door verantwoording af te leggen, niet op beloftes naar de toekomst.
Zeg wat je doet en doe wat je zegt
Zeg wat je doet en doe wat je zegt!
Zeg wat je doet, doe wat je zegt
Zet in op het boeien en binden van de bewoners, eenieder op zijn of haar eigen manier.
Zie de inwoners als klanten met wensen en kennis
Zoek lokale initiatieven op en ga in gesprek met de mensen
Zoek verbinding ipv polarisatie
Zorg dat er contact blijft met de bewoners: respecteer hun mening
Zorg dat er eens orde komt in dat giga kinderachtige kippenhok. Lijkt wel een kleuterschool
alleen dan met te veel ego-tjes
Zorg voor een gezond leefklimaat, zowel financieel als welzijn bewoners
Zorg voor een goed leefbaar dorp
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Let op: laag aantal respondenten
4. Stel u mag de politieke partijen een tip geven voor na de verkiezingen,
welke tip zou u dan willen geven?(n=6)
Weet niet (12%)
Geen tip (24%)
Tips van respondenten die niet gaan stemmen (64%):
•
•
•
•
•

Elkaar in de waarde laten!!
Ga na verkiezingen met mensen praten die verstand hebben van de onderwerpen, in plaats
van met raadsleden onderling.
Geen campagne voeren dan zijn we van die verschrikkelijke koppen van die leugenaars op
die borden af.
Mensen laten deelnemen die capaciteiten hebben en niet voor zelfverrijking keizen
Wees eerlijk
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3. Bijlage: toelichtingen
1. Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022?

Toelichting
Ja, op
dezelfde
partij als 4
jaar geleden

•
•
•
•

Ja, op een
andere partij
dan 4 jaar
geleden

•
•
•
•
•
•
•
•

Nee, ik heb
nog geen
idee, maar ik
ga wel
stemmen

•

•
•
•
Nee, ik heb
nog geen
idee en
twijfel of ik
ga stemmen
Ik ga niet
stemmen

Die doet het meest aan mijn verwachtingen en is betrouwbaar en netjes
tegenover collega raadsleden
Duidelijke goed verwoorde standpunten
Betrouwbaar overgekomen afgelopen 4 jaar
Ik stem voor het eerst in Son en Breugel overigens
Na het lezen van de partijprogramma's en de rol van de afgelopen 4 jaar
evaluerend, blijft mijn keuze hetzelfde als 4 jaar geleden.
Alle vertrouwen in deze partij, onderdeel van de coalitie verloren.
Cialitie heeft de beloftes over openheid en inspraak niet waar gemaakt.
Anticlimax: de ravage in het bos.
De huidige coalitie heeft de bossen in Son vernield en de burgers niet vooraf
geraadpleegd
De partij waar ik vier jaar geleden op heb gestemd heeft mij zeer teleurgesteld.
Met name de kwestie dorpshuis en nu met de bomenkap.
Ik stem op de nieuwe partij Voor U. Omdat deze partij fris is en de echte
problemen binnen ons dorp wil aanpakken
Kan ook dezelfde zijn
Optie Ja, ik ga stemmen maar ik heb 4 jaar geleden niet gestemd in gemeente
Son en Breugel, staat er niet bij. Ik woonde toen nog elders.
Politiek in Son en Breugel moet veranderen , meer democratisch gehalte
Het is me nog niet duidelijk wat het huidige college eigenlijk heeft bereikt en
welke de beloftes voorafgaand aan de vorige verkiezingen zijn waargemaakt.
Verkiezingsbeloften klinken vaak mooi, maar hoeveel bestuurlijk talent hebben
de verschillende partijen om echt zaken voor elkaar te krijgen? Ik heb daar veel
twijfels bij helaas.
Ik mis nog een overzicht van alle partijen hun standpunten zodat ik goed kan
vergelijken
Ik vind het jammer dat 'de bossen' waarschijnlijk de verkiezingen gaan
domineren. Er is meer dan dat!
In mijn beleving willen ze zeker in grote lijnen allemaal hetzelfde

•

Woon hier nog niet zo lang dus moet even nagaan waar de partijen voor staan
en of ze doen wat ze zeggen

•

Politiek landelijk en op gemeenteniveau is onbetrouwbaar.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•

Bosbeheer
Ik vind het lokaal bestuur enorm belangrijk maar twijfel helaas erg aan de kwaliteit ervan.
Ons groen, bossen behoud in onze gemeente
Steun voor diegenen die 4 jaar het werk moeten doen
Voor mij is stemmen een voorrecht en een plicht!

1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
Toelichting
•
•

Wie niet stemt mag ook niet mopperen
Zonder burgerinspraak en weigeren van burgerinspraak over belangrijke zaken van de
dorpsbewoners. Mn wat beter ontspanning.

2. Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018: Vindt u dat de
partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?
Ja, want:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beloften nagekomen
Beloftes waar gemaakt
Betrouwbaar en standpunten goed uitgelegd, blik op de toekomsts, reageert niet alleen op
incidenten maar heeft daar weloog voor
Consistent beleid
Dat hoop ik wel
De grove lijnen kloppen wel
De idealen en standpunten sluiten goed aan
De kerk bleef behouden!
De kerk staat er nog steeds en wordt nu het Dommelhuis
De meeste dingen wel sommige niet
Deelgenomen aan de coalitie, punten verzilverd, professionele opstelling
Deze partij komt op voor de zaken die ik belangrijk vind.
Duidelijke inhoudelijke politiek
Goede wethouder geleverd
Hard opgetreden tegen coalitie
Heeft in het college veel punten uit het verkiezingsprogramma gerealiseerd.
Het dorpshuis is gerealiseerd
Ik hoor en zie ze
Inzetten voor milieu en huizen
Is en blijft betrouwbaar. Maar je weet dat een partij nooit alle wensen kan verwezelijken, het
gaat ook om samenwerken en soms kun je je wensen niet verwezwlijken
Kritisch oppositie gevoerd
Landelijk wel. Lokaal weet ik dat (nog) niet genoeg
Oppositie Dorpsbelang heeft zich laten horen
Sloop kerk is tegengehouden
Ze blijven actief in de politiek
Ze doen wat ze beloven
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ze hebben het goed gedaan
Ze hebben van zich laten horen
Ze hebben zich goed ingezet voor hun idealen
Ze maken dingen waar en staan voor wat ze beloven
Ze zijn de afspraken nagekomen
Ze zijn erg actief en krijgen ook wel iets voor elkaar
Zij hebben de meerderheid van de stemmen gekregen.
Zij komen zoveel mogelijk hun afspraken na
Zij zijn de enige partij die het hoofd koel houdt in de populistische winden die nu waaien
Zoals altijd

2. Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018: Vindt u dat de
partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?
Nee, want:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beloftes uit verkiezingsprogramma niet waargemaakt
Beloven aan de kiezer en er komt niets van terecht
Dat idiote dorpshuis is veel te duur! De sloot inde gentiaan is te breed en kleine kinderen
kunnen zomaar in het water vallen! en ook te duur! De bosjes zijn zo verpest omdat het goede
hout vooral kan worden verkocht! Wanbeleid alom!
De nieuwe huizen zijn alleen voor de boven modaal inkomens bereikbaar.
De partij waar ik vier jaar geleden op heb gestemd heeft mij zeer teleurgesteld. Met name de
kwestie dorpshuis en nu met de bomenkap.
Deze partij is akkoord gegaan met dorpshuis
Diverse dingen gingen niet goed.
Dorpshuis is van 4 miljoen naar mer dan 9 miljoen gegaan
Er is een puinhoop gemaakt van de bossen
Er is nog steeds niets gedaan aan het racend verkeer in o.a. Hendrik Veenemanstr èn, zijn
honderden bomen onnodig gekapt.
Er is weinig terecht gekomen van hun beloften
Er worden zo weinig besluiten genomen die zichtbaar zijn in het dorp en waar ik achter sta.
Geen burgerparticipatie betreft bosbeheer.
Het Dommelhuis te duur net als de plaatsen om ons heen
Het dorp is nog steeds niks. Wordt niks ondernomen zodat de we in zo’n kunnen blijven wonen.
Het bos wordt gesloopt. Elke beslissing is om ego’s te strelen of bejaarden te pleasen.
Ik ben daarom overgestapt
Ik heb in een andere gemeente gestemd
Is niet goed gegaan.
Komt geen zinnig woord uit deze mensen
Loze beloftes
Met name het hele gedoe rond de kerk, en het bos onderhoud is mij zwaar tegen gevallen!
Mijn vertrouwen in de lokale politiek in het algemeen is ronduit slecht geworden. de aanpak
van een aantal dossiers vindt ik betreurenswaardig
Mijn woongenot gaat achteruit, mijn huis stinkt iedere avond naar open haarden rook door
toenemend aantal open haarden. En geluid van A50 is storend
Mooie beloftes maar komen deze niet na, zie ook vraag 1
Niet altijd eens met beleid coalitie
Niet consequent in uitvoeren verkiezingsbeloften
Niets nagekomen
Niks van gemerkt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slappe hap. Niks ingebracht.
Te veel één item partij gebleken.
Teveel onrust geweest, veel woorden en weinig (goede) daden
Veel beloftes maar weinig waargemaakt
Veel geld verspilt aan loze projecten
Vele zaken zijn ze niet nagekomen
Verdeeldheid in partij
Vorige keer heb ik blanco gestemd, omdat geen van de partijen mijn stem verdiende.
Want zij in oppositie gegaan. Ze was op nade grootste partij.
Was niet erg trouw aan zijn verkiezingsbelofte
Was tegen t dorpshuis
Wat er alleen al met de bossen gebeurd nu, gaat nergens over! en waarom moeten sporthal en
scholen afgebroken worden ipv dat je ze n update geeft?
Wat is er nou eigenlijk bereikt?
Ze beloven iets vooraf en erna doen ze iets anders.
Ze hebben hun programma steeds aangepast zodat ik daar nooit op gestemd zou hebben
Ze hebben iets heel anders gedaan dan dat ze beloofd hebben
Ze hebben niks gedaan met inbreng van de burgers
Ze luisteren niet naar hun achterban.
Zeurt alleen over bossen en gladde stoep
Zij hebben een wanbeleid gevoerd
Zij hebben zich niet aan hun woord gehouden
Zijn uit elkaar gegaan dus als 1 partij minder sterk

2. Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018: Vindt u dat de
partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?
Toelichting
Ja, want:

•

De kerk was toen de belangrijkste motivatie om te stemmen op
Dorpsvisie

Ik weet niet of de
partij waar ik op heb
gestemd mijn stem
goed heeft gebruikt
Ik weet niet meer op
welke partij ik heb
gestemd

•

Ik heb niet vastgelegd waarom ik op de gekozen partij gestemd heb en
wat gerealiseerd is

•
•

Ik had mijn vrouw gemachtigd.
Ik weet niet zeker of de partij waar ik nu op ga stemmen toen al
bestond

Ik heb niet gestemd

•
•

Niet in NL woonachtig in 2018
Toen woonde ik nog niet in Son en Breugel, dus ging mijn stem naar
een partij in een andere gemeente.
We woonden toen nog niet in Son
Woonde nog niet in Son

•
•
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3. Welke onderwerpen zijn volgens u het meest belangrijk in de lokale
politiek in de gemeente Son en Breugel? Benoem uw top 3.
Ander onderwerp, namelijk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Niet meedoen aan klimaatwaanzin 2. Geen ondergrondse afvalcontainers
Behoud van groen
Bosonderhoud
Breugel eindelijk eens bruisend maken!
Burgerparticipatie
Dorpshuis en naar elkaar wijzen. Alles behalve samen besturen
Een begin maken ( moeilijk) trachten het besteding patroon te verbeteren
Financiën gemeente op orde houden
Groenbehoud
Groenbeleid
Groene gemeente
Groenvoorziening
Het onderhoud van de bestrating moet beter, veel losse stenen of omhoog gewerkte stenen.
Klimaat!
Leefbaar Breugel
Meer horeca, niet te afhankelijk van bepaalde ondernemers hier in dorp!
Milieu
Natuur (2x)
Niet eerder ‘van het gas af’ dan strikt noodzakelijk. Geen voorlopersrol pakken. Even de kat uit
de boom kijken.
Niet meewaaien met populistische winden
Onderhoud bossen
Onderhoud bossen en onderhoud wegen en trottoirs zinvoller
Onderhoud en aanleg groen
Onderhoud groen en straten/stoepen
Onderhoud trottoirs
Onderhoud van de infrastructuur
Veiligheid en Groenvoorziening
Vliegverkeer overlast
Woningen voor mensen met een beperking

3. Welke onderwerpen zijn volgens u het meest belangrijk in de lokale
politiek in de gemeente Son en Breugel? Benoem uw top 3.
Toelichting
•
•
•
•
•
•

2. De stoepen zijn intens slecht.
Levensgevaarlijk voor al die oudjes in Son en Breugel.
Behoud bossen
Belangrijkste is woningbouw, zodat onze kinderen in hun geboortedorp kunnen blijvennwonen.
Zorg dat oudere mensen in hun eigen bejaardenhuis kunnen blijven wonen
Betaalbare appartementen voor ouderen die een huis beschikbaar hebben.
Betaalbare woningen .
Betere groenvoorziening
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

De kwetsbare natuur en het milieu moet heel goed in de gaten worden gehouden. Zo wordt de
leefbaarheid ook beter. Qua zorg en welzijn: alles wordt duurder en men heeft steeds minder
tijd voor een luisterend oor. Kijk daar ook naar.
Gezondheid en welzijn zie ik als meest belangrijk. Door hier aan te werken zal ook de armoede
verminderen.
Groenvoorzieningen
Het verkeer in het CEtrum is een ramp. ER zijn teveel onduidelijke verkeerssituaties. Dat is
vragen om slachtoffers. Bovendien ie er geen enkele handhaving.
Hier moet alles een eeuwigheid duren voordat er iets beslist wordt. Jammer van ons geld
Ik mis visie op en zorgvuldig behoud van groen. Ook mis ik visie op de bevolkingsgroei die
ontstaat door het enorme aantal huizen dat in Son wordt bijgebouwd. Dat hoge aantal nieuwe
inwoners zorgt o.a. voor meer verkeersdrukte. Is de gemeente daarop voorbereid? Al die drukte
kan ten koste gaan van het dorpse karakter en de rust en leefbaarheid in het dorp.
Ik vind dat ze in elk geval aan oudere voorzieningen denken± wonig bouw
Infrastructuur van het dorp kan wel een opknapbeurt gebruiken!
Klimaat zou geen apart onderwerp moeten zijn, maar bij elke beslissing over elk onderwerp
meegenomen moeten worden.
Mensen met een beperking moeten ook in Son en Breugel kunnen wonen.
Met name betaalbare huurwoningen voor jongeren , voorkomen moet worden dat SON en
BREUGEL een hypotheekdorp wordt
Ook handhaving hoort er bij want automobilisten houden zich niet aan de snelheden en
voorrangsregels
Overige vindt ik net zo belangrijk
Teveel eigen belang en ego. te weinig samen voor burger en dorp. Ieder lijkt er wel voor zichzelf
te zitten.
Veiligheid vanwege de te lange aanrijdtijd voor de politie,
Groenvoorziening: gemeentelijke perken worden te marginaal onderhouden
Vreselijk dat geld van de gemeente over de balk wordt gegooid voor prestige projecten als kerk,
giga gemeentehuis en plein. Dat kun je je als kleine gemeente met veel kosten ivm groen niet
permitteren. Zag je destijds ook al in Nuenen. Projecten zijn maar voor klein aantal mensen van
belang
Wat ik nog belangrijker vindt is respect! Naar elkaar, met elkaar en xonder leugens.
Speerpunt zou xijn "communicatie" voor alle partijen.
We leven in een maatschappij waar miljoenen wordt uit gegeven aan aards gemene reclame
waar de mensen met het minst te besteden geen antwoord op hebben en zich
een besteding op gedrongen krijgen die niet bij hun past.
Wij moeten Son GROEN houden. Wij kunnen dit samen voor elkaar krijgen. Vraag hulp aan
bewoners. Organiseer snoeigroepjes.
Zeer slecht onderhoud van stoepen (losse tegels), regelmatig vallen mensen.
Zonder grote maatregelen tegen de opwarming van het klimaat gaan binnenkort onze kinderen
en kleinkinderen een vreselijke toekomst tegemoet.
Zou het liefst nog meer aanklikken
Zouden meer exclusievere winkels mogen komen, galerie's, theeroom en brasserie.

4. Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de
gemeenteraadsverkiezingen?
Anders, namelijk:
•
•

Combinatie van 1, 3 en 4. 2 kan niet, omdat je met anderen samenwerkt, soms geven en soms
nemen..trrkt
Dat de kandidaat in de gemeenteraad eerlijke afwegingen maakt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dat de kandidaat inziet dat het tijd is voor maatregelen wat betreft klimaat die heel erg pijn
gaan doen
Dat de kandidaat verstand heeft van zaken die spelen
Dat de kandidaat verstand van zaken heeft en niet alleen al lang lid van zijn partij
Dat een kandidaat dicht bij de mensen staat en door wil pakken!
Dat er besluiten genomen worden en niet ellenlang discuseren en overleggen
Dat hij of zij staat voor een beleid vanuit het algemeen belang en niet dat van de grootste
aandachttrekkers (schreeuwers)
Dat ie voor de burger en algemeen belang kiest.
Dat ie voor zijn precies blijft staan en als daarmee onderhandeld wordt, hij zij ervoor uitkomt
Dat zijn opleiding en ervaring daarbij past
Een goede volksvertegenwoordiger plus democratisch, integer, betrouwbaar, fatsoenlijk,
degelijk
Er is nu een wethouder die zijn eigen personeel aanneemt en er meer mee doet dan werken.
Hoe de kandidaat op mij overkomt, wat voor gevoel geeft mij de kandidaat
Naar eer en geweten het juiste besluit neemt.
Onbesproken gedrag en probleem oplossend vermogen

4. Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de
gemeenteraadsverkiezingen?

Toelichting
Dat de
kandidaat
opkomt voor
de belangen
van de
inwoners

•

•

•
Dat de
kandidaat
gemaakte
beloftes
nakomt
Anders,
namelijk:

Dat de kandidaat ervaring heeft en in samenwerking met de coalitiepartners
probeert zoveel mogelijk van de punten uit het verkiezingsprogramma probeert
te realiseren. Open communiceert en duidelijk uitlegt waarom soms iets ook
niet kan. Een persoon die respectvol blijft naar anderen en mensen die een
andere mening hebben. Ook als de partij in de oppositie komt.
Tegenargumenten op inhoud en niet op de persoon gericht. Bij de argumenten
uitgaat van de mening van alle inwoners en niet het standpunt een een kleine
groep die luid van zich laat horen. Die uitlegt dan "nee" ook een antwoord kan
zijn op basis van feiten en dat als een beslissing niet past bij de mening van een
groepje inwoners dit niet direct betekent dat er geen democratisch proces heeft
plaatsgevonden.
Er wordt veel te weinig geluisterd , sterker nog , helemaal niet geluisterd aan
wat de inwoners vinden en er wordt hun mening gevraagd maar er wordt niks
mee gedaan. Er wordt geroepen dat er meer naar de burgers geluisterd moet
worden door de parijen maar ik merk hier niks van.
Geen plucheplakkers, zoals nu

•
•
•

Anders is het stemmen overbodig
En constructief samenwerkt en niet kibbelt met andere partijen
In mijn ogen is van belang: bestuurlijke ervaring, visie, daadkracht, het nakomen
van afspraken en het echt hart hebben voor het dorp en de inwoners.

•

Ik bemerk dat lokaal men niet of weinig kennis heeft van probleem oplossen en
dan met name wat het probleem is wat opgelost moet worden. vaak wordt een
symptoom aangepakt en niet het probleem.
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5. Welke voorkeur heeft u verder voor een kandidaat?
Toelichting
•
•

Vrouwen denken toch anders dan mannen. En als de kandidaat uit ons dorp komt, kent zij de
ins- en outs beter.
Wat ik zag van de politieke partijen was dat het nogal veel mannen waren. Das niks.

6. Welke communicatiemiddelen hebben de meeste invloed op uw
stemkeuze? Benoem uw top drie.
Toelichting
•
•
•

•
•
•

Dat partijen hun kandidaten met foto en uitleg waar ze voor staan, laten zien.
Hoe maakt mij eigenlijk niet uit. Belangrijk vind ik dat de standpunten duidelijk
gecommuniceerd worden
Ik verlang vooral naar een eerlijk verhaal van een partij met kennis van zaken en met visie. Al
die loze kreten en beloftes op posters komen me de neus uit. Kom alsjeblieft niet met
campagne-retoriek, maar met een helder verhaal dat raakt. Het medium maakt daarbij niet uit.
Maar niet van die ellenlange algemene verhalen , maar kort omschreven concrete voorbeelden
Mooisonenbreugel krant
Websites partijen met verkiezingsprogramma

7. Stel u mag de politieke partijen een tip geven voor na de verkiezingen,
welke tip zou u dan willen geven?

Toelichting
Tip:

•
•
•
•

Belangrijk als het gaat om samenwerking en compromissen sluiten
Ik stel het op prijs dat we een grote coalitie van 15 raadsleden krijgen. Utopie ? Ik hoop
het niet.
Kort en concreet aangeven wat men wil
Open, eerlijke, respectvolle communicatie met elkaar in de raad en meteen bewoners
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Herstraat 20
5961 GJ Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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