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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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0%
Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer

Ja, op een andere Nee, nog geen idee Ik twijfel of ik ga
partij dan vorige
maar ik ga wel
stemmen
keer
stemmen

Ik ga niet stemmen

41% 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




Dat is een partij met principes wel de niet grootste.
De verstandigste mensen van de hele club

Ja, op een andere partij dan vorige keer



Huidige coalitie minacht de burger
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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0%
Omdat
Stemmen geeft Als ik niet ga
Om mijn
Om mijn
stemmen een mij de kans om stemmen, mag ongenoegen te genoegen te
democratisch
me te laten
ik ook niet
uiten over het uiten over het
recht is
horen
klagen over
huidige beleid huidige beleid
lokale politiek

Anders

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:




Ik vind het uitermate belangrijk dat er een eind komt aan politiek gekonkel en dat er eerlijk en
integer bestuurd wordt in Son en Breugel met oog voor lokale belangen en behoeftes
Ik wil dat de kerk blijft staan
Tegen Dorpsbelang stemmen
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen
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2 Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vindt
u dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft
gebruikt?
32%

30%

(n=93)
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tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezing
en

Weet niet

Nee
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32% antwoordt "Ja, want:" op vraag "2 Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vindt u
dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?."

Ja, want:



















Behoud kerkgebouw
CDA heeft redelijk weerwoord gegeven
Duurzaamheid gelukt
Er is aandacht voor lokale belangen en behoeftes
Komt op voor de bewoners en beschermd monumentwaardig erfgoed.
Nu gaat het mfa gebouw hopelijk niet door in de vorm zoaals de coalitie het had gewild
PvdA/GroeLinks heeft duurzame beloften waargemaakt
Son en Breugel blijft zelfstandig
Trouw aan programma gebleven
Vele plannen omgezet in daden
Want sommige punten zijn waargemaakt
Ze hebben gestreden voor het belang van mij als inwoner
Ze luisteren naar bewoners
Ze zijn er voor ons dorp
Zegt de juiste dingen.
Zij luisteren naar de inwoners
Zij zijn achter hun standpunten m.b.t. de wensen voor ons dorp blijven staan

Nee, want:



College is gevallen dus kon mijn keuze niets
De praktijk was anders
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Het hele gedoe over mfa duurt veel te lang. Een tekening ala de zwaan zou veel mensen blij
maken
Ik was toen nog geen inwoner van son en beugel
Kregen de kans niet in de raad
Lokaal sluit deze landelijke partij niet aan bij mijn ideeen in het dorp.
Meezwaaien met de meerderheid
Mijn mening is niet serieus genomen
Niet democratisch
Niet overeenkomstig de wensen van bewoners gehandeld
Niet vol gehiuden in de raad
PvdA/GrL heult nu met DorpsBelang=EigenBelang(opgericht door v Aaken en Bergmans)
Sociaal beleid en Wmo zijn verslechterd.
VVD maakt er lokaal een zooitje van
Weinig resultaten
Weinig van gemerkt!!
Ze doen hele andere dingen dan dat ze beloofd hebben.
Ze hebbn de mensen verraden door inens een dorpshuis van enorme omvang te willen
Ze liegen
Ze luisteren niet naar wat de bevolking wil
Ze luisteren totaal niet naar de burgers
Ze stapte op uit de raad!
Ze zitten niet meer in de coalitie

Toelichting
Ja, want:



Ik heb niet gestemd tijdens 
de vorige
gemeenteraadsverkiezingen

Ik hoop dat mijn stem goed terecht komt, want als je vorige keer
PVA of GL gestemd had, die gaan dood leuk met de VVD in de raad
zitten om die aan een meerderheid te helpen terwijl dat in Den
Haag al 29 zetels gekost had dan heb je toch geen bestaands recht
meer.
Ik woonde nog niet in Nederland, maar op Aruba
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3 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Son &
Breugel volgens u voornamelijk de aandacht besteden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (62%) op vraag 3 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Son &
Breugel volgens u voornamelijk de aandacht besteden? is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:


















Aan de bewoners van SenB. Wat zij graag willen, sportvereniging die niet gehoord worden,
mensen die binnen deze gemeente graag vooruit willen tegemoetkomen en niet tegenwerken
Behoud erfgoed
Behoud plaatselijke monumentwaardige gebouwen.
Betaalbare huurwoningen voor jong en oud
Fusie met eindhoven
Goedkope woningen voor eigen bewoners en realiseren dat een centrale grijze container niet
practisch is.
Inclusief beleid met daarbij toegankelijkheid. Iedereen moet mee kunnen doen
Luisteren naar de burger
Middelbare school
Ouderen
Overlast vliegtuiglawaai
Politiek vertrouwen van burger terug te krijgen.
Probleem vd vergrijzing
Scholen Breugel
Sonniuspark
Zelfstandigheid gemeente
Zorgen dat de gemeente bij uitstek facilitair is, Daar schort het aan

Toelichting


Door het niet goed besturen, komen ze nu euro's tekort en wordt de woz besluit bij de meeste
verhoogt van ons met € 100.000 zo is het natuurlijk makkelijk besturen
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4 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
(n=93)
43%

26%
12%

14%
5%
Weet niet

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

0%
Dat hij of zij opkomt voor de
belangen van de inwoners

50%
45%
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35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43% antwoordt "Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners" op vraag "4 Wat vindt u het
belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:






Alle punten hierboven genoemd. deze zijn allen gelijkwaardig aan elkaar,dus geen prioritisering
Dat hij/zij integer is, geen politieke machtsspelletjes speelt en gericht is op de belangen van de
inwoners
Eerlijk zijn
Enthousiast en gedreven is
Iemand uit het dorp die geen belang heeft bij de landelijke politiek. Gewoon plaatselijke
groeperingen.
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5 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor een
kandidaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Dat de
kandidaat kandidaat kandidaat kandidaat kandidaat kandidaat
een man is een vrouw uit mijn
van mijn persoonlijk ervaring
is
woonplaats leeftijd is
ken
heeft in de
komt
politiek

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (60%) op vraag 5 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor
een kandidaat? is: "Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt".

Anders, namelijk:
























Betrouwbare en integere persoon is
Capabel zijn
Communicatief sterk is
Dat de kandidaat er blijk van geeft er niet voor zichzelf maar voor de inwoners te zitten
Dat de kandidaat weet wat er onder de bevolking leeft
Dat hij of zij er voor het dorp is en niet voor die vieze linkse politiek van den haag.
Dat hij/zij bestuurderskwaliteiten heeft en verbinding brengt
De kandidaat moet eerlijk zijn en capabel
Een bestuurder
Een zekere vorm van opleiding heeft genoten en zich verbaal goed kan uiten
Ervaring en kennis van zaken
Geschikt voor de functie
Goed programma en betrouwbaar
Kandidaat met wat minder politieke eigenschappen. Diegene die spijkers met koppen slaan
Kandidaat moet kennis hebben van bestuurlijke zaken en bestuurlijke processen (studie,
ervaring)
Kennis van zaken heeft
Luisteren kan naar de inwoners.
Luistert naar de bewoners
Maakt me echt niets uit, al hij/zij oprecht, eerlijk en afspraken nakomt
Op komt voor de inwoners zonder eigenbelang
Proffesioneel is
Toegewijd
Van hoger denknivo, geen roeper omdat ie het er niet mee eens is
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Toelichting


De wedhouder komt uit een partij, wil niet zeggen dat hij niet alleen verantwoording af moet
leggen aan zijn partij, want geeft de partij hem de vrije hand zoals is gebeurt leid dat tot een
ondemocratisch bestuur. Mijn denken over besturen, de raad die bestuurd moet de
meerderheid niet hebben, de raad bestuurd.
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6 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=93)

78%
49%
20%

Weet niet

Anders

De krant
dagblad/huis-aanhuis-krant

6%

Het internet
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Het meest gekozen antwoord (78%) op vraag 6 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "De krant dagblad/huis-aan-huis-krant".

Anders, namelijk:



















Commissievergaderingen
Door belangstelling te hebben voor het plaatselijk gebeuren.
Eigen beoordeling en ervaring
Gedrag vd partijen in afgelopen periode
Gesprekken in het dorp
Gesprekken met dorpsgenoten
Goed opletten en vergaderingen bijwonen.
Info van de partijen
Met mensen in het dorp erover p[raten; bovendien bezoek ik vergaderingen van gemeente en
van mijn partij
Partijprogramma
Partijprogramma's
Persoonlijk contact
Uit eigen ervaring
Vergaderingen bezoeken
Verkiezingsprogramma's vergelijken
Volgen van de politiek in ons dorp
Volgen van programma van de parttij
Weinig tot geen info van de lokale partijen.
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Alle jongeren vanaf 18 krijgen een brief van de burgemeester. In deze brief doet de
burgemeester een beroep op de jongeren om hun stemrecht te gebruiken. Dit is een
voorbeeld van een initiatief om meer jongeren naar de stembus te krijgen.

7 Op welke (andere) manier kunnen we ervoor zorgen dat er
meer mensen jonger dan 30 jaar gaan stemmen?
60%

(n=91)

53%
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40%

40%
30%
20%
10%

8%

0%
Dit is onmogelijk

Tip

Weet niet

53% antwoordt "Tip:" op vraag "7 Op welke (andere) manier kunnen we ervoor zorgen dat er meer
mensen jonger dan 30 jaar gaan stemmen?."

Tip:





















Aanspreken via hun kanalen zoals sportvereniging
Betrek ze meer bij de besluiten. Ga gesprek aan met jongeren.
Betrekken
Dat ook de jongere serieus genomen worden. Kijk naar de nieuwe jongeren partij
De media van hun gebruiken de kranten heeft geen zin
Digitaal stemmen
Direct aanschrijven
Doen wat men belooft
Don wat je zegt en niet de zaak, zoals nu belazeren
Door hun wensen op te nemen in het verkiezingsprogramma
Door politiek meer van de bewoners te laten zijn en onderwerpen bespreken/nehandelen die
jongeren aangaan.
Door waarde te hechten aan de onderwerpen die voor jongeren van belang zijn
Eerlijk blijven. Nee is ook een antwoord.
Eerlijke politiek voorstaan.
Facebook of instagram
Gebruik andere Social media dan Facebook: Instagram of Snapchat over onderwerpen die hun
aangaan
Gebruik maken van social media.
Geef veel info via huis aan huis krantjes
Gezellig maken op het stemburau Muziek in de straten en regelmatig oproepen te gaan stemmen
Jongeren als ambassadeurs
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Jongeren lopen vaak de grootste schreeuwer achterna die enig goed woord voor studenten
overheeft. Maar hebben totaal geen levens ervaring en weten echt nog niks. Dus van mij mogen
ze thuis blijven.
Jongerenpanel
Levendig en aantrekkelijk maken
Luister eens naar de inwoners en houdt je aan beloftes
Luister naar wat jongeren willen en GA daarvoor!
Maak het levendig!
Maak thema's aansprekelijk, helder. Vermijdt populaire, simpele statements. Speek jeugd aan op
volwassen niveau. Forceer niets, bedenk: You can bring the horse to the water, but you can't
make it drink.
Meer jonge kandidaten
Meer jonge(re) mensen in de gemeenteraad, transparantere politiek, gekozen burgemeester en
referenda.
Met jongeren om de tafel.
Naar hun wensen luisteren en er ook iets mee doen
Naar scholen gaan en een presentatie geven
Omdat de argwaan gewekt wordt dat het toch niks uitmaakt
Op de borden met verkiezingsaffiches een extra affiche: NIET STEMMEN = NIET KLAGEN
Partij programma wat de jongeren aanspreekt.
Persoonlijk benaderen
Politiek betrouwbaar maken
School
Social media gebruiken
Sociale media
Sportclubs bezoeken inschakelen
Stembureaus op sportlocaties
Te laten zien dat je ook voor deze burgers plannen on je agenda hebt staan...bouwen aan de
toekomst
Tijdens de zittingsperiode meer aandacht besteden aan jongerenzaken.
Vertel wat je al behaald hebt. Bijv om de jongeren in het dorp te laten wonen zijn er projecten
Via social mefia
Weet wat hen boeit (ipv wat politici boeit)
Wijs op het rect van stemmen
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Op 21 maart wordt, naast de gemeenteraadsverkiezingen, ook het referendum over de
zogenoemde ?aftapwet? gehouden.

8 Weet u wat de zogenoemde ‘aftapwet’ inhoud?
50%
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0%
Ja volledig

Een beetje

Nee

Weet niet

46% antwoordt "Een beetje" op vraag "8 Weet u wat de zogenoemde ‘aftapwet’ inhoud?."
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9 Heeft het referendum over de zogenoemde ‘aftapwet’
invloed op uw keuze om wel of niet te gaan stemmen?

(n=91)

3%

7%
Weet (nog) niet

Nee, het heeft geen
invloed

7%
Ja, door de combinatie
ga ik ook stemmen
over de
gemeenteraadsverkiezi
ngen

11%

Anders

73%

Ja, door de combinatie
ga ik ook stemmen
over het referendum
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60%
50%
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30%
20%
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0%

73% antwoordt "Nee, het heeft geen invloed" op vraag "9 Heeft het referendum over de
zogenoemde ‘aftapwet’ invloed op uw keuze om wel of niet te gaan stemmen?."

Anders, namelijk:




??
Ik ga voor beide stemmen. Fijn als het in een keer kan
Ik geloof niet in referendum op complexe zaken
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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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