Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Gulpen-Wittem 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?
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35% 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 een andere
partij dan vorige
keer




Eindelijk eens een serieuze tegenhanger tegen het CDA
In de hoop dat ik deze keer achteraf geen spijt zal krijgen dat ik mijn stem
op die partij heb uitgebracht

Nee, nog geen idee
maar ik ga wel
stemmen



Als nieuwe inwoner van de gemeente heb ik vorige keer nog in mijn oude
gemeente gestemd.

Ik twijfel of ik ga
stemmen



Als je ziet hoe Nijswiller een dorp van de Gemeente Gulpen-Wittem erbij
ligt vergaat je de zin om te gaan stemmen!
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Anders, namelijk:




Een stem om te voorkomen dat fractie Franssen weer de meeste invloed krijgt
Onderdeel van mijn taak als burger
Zorgen dat andere niet aan macht komen
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:


Vertrouwen in plaatselijke bestuurders is bij mij sinds Piet Franssen wethouders is Nihil
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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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Toelichting


Ik heb het gevoel dat maar een man in onze gemeente het voor het zeggen heeft nl.
wethouder Piet Franssen!
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
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Nadat ik erover heb gepraat met
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Nadat ik weet welke personen zich
verkiesbaar stellen

Nadat ik de partijprogramma's heb
doorgenomen

Ik stem altijd op dezelfde partij

0%

60% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:



Een combinatie van vorenstaande opties.
Toen ik hoorde dat dhr Franssen weer 4 jaar ondemocratisch wil “ regeren”
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3 Aan welke thema's moeten politieke partijen in GulpenWittem volgens u voornamelijk de aandacht besteden
(tijdens de campagne)?

(n=43)

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

Anders, namelijk:














Aan parkeerbeleid hetgeen langere tijd waardeloos is, bewoners kunnen slecht in eigen wijk
parkeren gezien de hele dag personeel van winkels er parkeert
Bereikbaarheid, scholen, handhaving
Burgers in Gulpen hebben niets te vertellen
Geen vriendjespolitiek
Milieu
Millieu en duurzaamheid
Natuur (2x)
Onderwijs
Onderwijs & jongeren
Veilige wandel- en fietspaden
Verbieden van stoken van hout
Verenigingen en natuur
Woongenot uitstraling woonomgeving

Toelichting


Geen efteling In Gulpen wonen ook ingezetenen en niet alleen toeristen
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4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (51%) op vraag 4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "Anders, namelijk:".

Anders, namelijk:





















Dagelijks leven
De niet beantwoorde mails gericht aan de Gemeente belanden in de Prullebak
Eigen ervaring met wethouders en partijen
Er is weinig tot geen info beschikbaar
Folders
Folders van politieke partijen
Gesprekken met goed ingelichte bronnen
Huis aan huis bladen
Huis- aan huisbladen/ social media
Internet (2x)
Kijkend , wat de vorigekeer belooft is en niet nagekomen is
Lokale kranten
Lokale publicaties
Partijprogramma's
Partijprogramma's en regionale kranten
Publicaties van partijen
Sites en folders
Spreken met kandidaten
Via weekblad
Zoals ik aangaf het heeft geen zin!
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5 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
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Anders, namelijk:

Dat ik het eens ben met zijn/haar standpunten

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

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

0%

33% antwoordt "Dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt" op vraag "5 Wat vindt u het belangrijkste
aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:




De Geneente word in het verleden door de rechter opgeroepen en ze verschijnen niet
Deskundigheid
Hier zou ik graag meerdere antwoorden willen aankruisen. 2,3,4 en 10 zijn voor mij van belang.

Toelichting
Dat hij of zij gemaakte
beloftes nakomt



Helaas werden en worden veel te vaak gemaakte beloftes niet
nagekomen
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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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