Gemeenteraadsverkiezingen
Het lijkt nog ver weg, maar op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

6 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?
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40% antwoordt "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen" op vraag "6 Weet u al op welke partij
u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?."

Toelichting
Ja, op een

andere partij dan
vorige keer
Nee, nog geen
idee maar ik ga
wel stemmen



Ik ga niet
stemmen







Ga niet meer stemmen op een partij waarin "hun" wethouder de mens niet
meer centraal stelt.

Heb mijn eigen principe's en de partij die in aanzet deze het best benaderd
ontvangt mijn stem. Dit kan ook weer dezelfde partij zijn dan de vorige keer.
Ik woon nog maar kort in Venray
In ieder geval niet op VVD of CDA.
Maar zeker niet op de vvd of het cda
Zinloos. Gemeente Venray gedomineerd door CDA met overgrote
meerderheid. Dat zal ook dit jaar weer de uitkomst zijn.
Democratie zoals we die georganiseerd hebben past niet meer in het huidige
tijdsgewricht, met alle (negatieve) gevolgen van dien.
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6.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=159)
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kans om mee te laten
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Als ik niet ga stemmen,
mag ik ook niet klagen
over lokale politiek

Anders

Het meest gekozen antwoord (57%) op vraag 6.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Stemmen geeft mij de kans om mee te laten horen".

Anders, namelijk:




De enige mogelijkheid om er mogelijk voor te zorgen dat er geen grootschalige opvang van
arbeidsmigranten komt in het centrum van venray
Sta zelf op de lijst
Vertrouwen in een politicus

Toelichting





De wedhouder Jan loonen gedracht zich zo onbeschoft dat ik ook het lidmaatschap van het CDA
heb opgezegd
Rechten zijn bijzonder en we zijn er ons vaak niet bewust van. De politiek wijst vaak op plichten.
Het hebben van rechten is ook het dragen van verantwoordelijkheid. Net als bij plichten. Ik pak
dit.
Stemmen is een recht maar ook een plicht. Niet stemmen geeft mogelijk een partij die je
helemaal niet ziet zitten voordeel.
Vertrouwen in politiek is minimaal. Ga wel stemmen. Niets doen is geen optie
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6.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=13)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (48%) op vraag 6.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt".

Let op! Laag aantal respondenten! (n=13)
Anders, namelijk:







Geen interesse
Gemeente doet toch wat ze zelf.willen en luisteren niet naar wat de bevolking wil
Ik ga toch niet stemmen door welk oplichter ik het liefst opgelicht wil worden
Vertrouwen in capabele mensen is helemaal weg.
Zie boven
Zie viaduct Leunen, ze doen maar wat

3

6.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=15)

70%

70%
60%
50%
40%
30%

26%

20%

11%

13%

Anders

Weet niet

10%
0%
Ik geloof niet dat mijn Ik weet niet op welke
stem het verschil maakt partij ik moet stemmen

Het meest gekozen antwoord (70%) op vraag 6.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen? is: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".

Let op! Laag aantal respondenten! (n=15)
Anders, namelijk:



Gebrek aan vertrouwen in de politiek
Politiek isonbereikbaar voor burger. Doen wat zij willen
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7 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
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Anders

In het stemhokje

Nadat ik erover heb gepraat met
bekenden

Nadat ik weet welke personen zich
verkiesbaar stellen

Nadat ik de partijprogramma's heb
doorgenomen

Ik stem altijd op dezelfde partij

0%

41% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "7 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:










Diverse door jullie genoemde onderdelen bepalen de keuze niet een punt
Gesprekken met betreffende partij
Het gaat altijd om de inhoud, niet om de poppetjes.
Ik kijk hoe de partijen zich de afgelopen vier jaar hebben gehandeld en zich gedragen hebben.
Ik kom uit een andere gemeente en ben zelf burgerraadslid geweest van een Lokale
Onafhankelijke Fractie. Keuze was dus niet moeilijk!
Ik stemde altijd op dezelfde partij.
Nooit
Strategisch
Welk programma en wie er verkiesbaar zijn.
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Toelichting
Ik stem altijd op
dezelfde partij




Nadat ik de
partijprogramma




Ik stem altijd op de zelfde partij maar ik wil wel weten wie voor die partij
op de kieslijst staan en wat hun lokale programma is.
Wat landelijk aan macht speelt in de politiek is in de Gemeente Venray
toch anders. Andere kleuren en machtsspellen.
Ik neem de landelijke verkiezingen mee als in mijn beslising.
Zolang partijen die een coalitie vormen niet hun programma aan de
burgers durven voor te leggen, en hierover laten stemmen, zal het
draagvlak steeds verder afnemen.
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8 Aan welke thema's moeten politieke partijen in Venray
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?

(n=186)

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (78%) op vraag 8 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:























Al deze zaken
Armoedebestrijding
Armoedebestrijding en allle achterstanden van burgers.
Basisonderwijs en aantal scholen
BOUWTECHNIEK OPLEIDING in raayland: er is/komt een zeer ernstig tekort aan bouwplaats
vaklui
Cultuur en verenigingen
Cultuur, jeugd
Cultuurbehoud
De spil van de samenleving het Mkb, geef ze ruimte om te ondernemen en steun dit. verlaag
lasten en controles die er eigenlijk niet toe doen.
De taken zoals Jeugdzorg en Ouderenzorg moeren weer terug naar Centrale Overheid.
Gemeente kunnen niet samenwerken en verdeling is onrechtvaardig
Drugsoverlast
Duurzaamheid en erfgoed
Economie
Een gezondere politieke mix en samenstelling van een breed palet aan verschillende krachten en
tegenkrachten en geen eenheidsworst zoals nu (een duidelijke kleur)
HARDRIJDERS BINNEN DE KERN
Lege winkels
Natuur en milieu
Niet alles zo duur maken.huren van winkels goed koper maken anders loopt venray leeg.
Open en eerlijk beleid en geen gekonkel en gedraai dit in de afgelopen periode weer zelf mee
gemaakt met de gemeente. Vertel waar het op staat en ja dit kan je als wethouder je baan
kosten maar dan ben je eerlijk.
Opvang arbeidsmigrangten
Preventieve zorg
Rookoverlast
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Socialer beleid minima
Supermarkt en basisschool in de buurt van de Brabander
Verenigingsleven

Toelichting








Alles draait om het economische belang en geld en macht. Zorgwekkend. De kerkdorpen hebben
veel traditionele macht en kennen veel conservatieve stemmers. De wijken in Venray kennen
veel burgers die niet meedoen of mee kunnen doen. Sociaal gezien zijn er veel burgers in de
wijken die niet mee kunnen of mogen doen.
De burger centraal stellen
De gemeente gooit met geld alsof het niet op kan. Kijk naar subsidie schouwburg. Subsidie om
winkels te verplaatsen uit de gezelligste winkelstraat in Venray De Bleek.
De binnen singel voorrangsweg maken, wat zijn de kosten?. De bewoners klagen nog harder dat
er veel te hard gereden wordt. (Ben sinds de veranderde voorrang regel 2 x van een zebra
moeten springen om niet omver gereden te worden. Bij de oude voorrang regel, verkeer van
rechts heeft voorrang, is zoiets nooit gebeurd).
Maar er gebeuren ook goede /fijne dingen in Venray
Gemeente moet ervoor gaan zorgen dat ouderen weer in Venray moeten kunnen blijven wonen
en niet uit moeten wijken naar bv Overloon of Horst. Te gek voor woorden dat we deze
voorziening in Venray niet meer voor handen hebben.
We hebben steeds meer last van het stoken van de openhaar of out kachels.
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9 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (53%) op vraag 9 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "De krant".

Anders, namelijk:
























Algemene informaties en folders
Contacten
Diverse bronnen en ZELF nadenken.
Diverse weekbladen
Door contacten die ikzelf heb met de betrokken .
Eigen info
Familie en vrienden
Folders (2x)
Folders van de partijen
Gesprekken met partijen tijdens campagne
Gezond verstand
Hoef geen keuze te maken stem altijd het zelfde
Info van partijen
Inlezen en luisteren
Internet (8x)
Internet en sociaal netwerk
Lokale gesprekken
Lokale media
Met groep mensen dicussiëren over mogelijkheden en onmogelijkheden in de gemeente
Mix van alles
Nadenken en politiek volgen
Ogen en oren open
Partij progamma,s
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Partij-programma's lezen.
Partijprogramma
Partijprogramma's / websites partijen
Plaatselijke krant, en mijn man die zeer goed thuis is in de politiek.
Plaatselijke nieuwsblad
Plaatselijke verkiesbare persoon
Praten met bekenden en twitter
Praten met politieke mensen
Praten, vragen en nog eens praten
Programma’s partijen
Sites van partijen
Uit de lokale politieke programma's
Verkiezingsprogramma's (2x)
Via contacten
Website politieke partij
Websites Lokale Fracties.
Websites partijen
Weet al waar ik op stem
Zelf lezen
Zoeken op Internet

Toelichting


Ik haal info het meeste uit partijprogramma’s in de krant
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10 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
35%
32%
(n=185)

30%
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Dat de kandidaat een man is

Dat de kandidaat een vrouw is
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6%

3%
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1%

1%
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Weet niet

Anders

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 de kandidaat ervaring heeft in de politiek

Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

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%

32% antwoordt "Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners" op vraag "10 Wat vindt u
het belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:



Daadkracht, er zijn altijd veel belangen waak dan ook vaak concessies gedaan moeten worden,
mijn kandidaat moet het spel goed kennen maar wel ook zorgen voor resultaat in deze politieke
getouwtrek. ruggegraat met een vleugje souplesse
Dat het een onafhankelijke persoon die staat voor de mensen en niet voor zichzelf of bepaalde
partijen uit Venray
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Dat hij integer is en geen strafblad heeft, zoals de heer Zandbergen bijv.
Dat hij/ zij capabel is
De kandidaat moet eerlijk zijn en uitkomen voor zijn standpunten dat eeuwige gepolder je wordt
er niet goed van vertel waar het op staat. En kandidaten met enige body en levenservaring is wel
zo prettig. Geen kandidaten van 18 dit kan in mijn optiek niet.
Heel veel van bovengenoemde zaken
Je kiest tegenwoordig niet meer voor de kandidaat.
Kandidaat moet betrouwbaar zijn en opkomt voor de belangen van Venray en zijn bewoners
Niet belangrijk, want voor mij is belangrijk het programma er van uitgaande dat men deze
vertegenwoordigd in de raad.
Standpunten van de partij

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



Ik vind de eerste 2 punten ook heel belangrijk, maar de
partij waar ik voorheen altijd op stemde is samengegaan
met een partij waarvan de lijsttrekker is ontslagen wegens
fraude! dat vind ik niet kunnen, en bijzonder
ongeloofwaardig.

Dat de kandidaat ervaring heeft in
de politiek



Elke kandidaat, van welke huize dan ook, moet een
verstandelijk inzicht hebben in allerlei mogelijkheden en
onmogelijkheden.

Dat ik het eens ben met zijn/haar
standpunten



Er zijn meer punten waaraan de kandidaat moet voldoen .Ik
kan er slechts 1 aanvinken
Heb geen toelichting
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