Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Valkenburg aan de Geul 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=62)
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Ja, op dezelfde
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Ja, op een andere Nee, nog geen idee Ik twijfel of ik ga
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keer
stemmen

Ik ga niet stemmen

Toelichting
Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer



Omdat ik vind dat ze het goed gedaan hebben.

Ik twijfel of ik ga
stemmen




Aangezien de PVV in mijn gemeente niet aan de
gemeenteraadsverkiezingen meedoet ga ik ook niet stemmen
Ik wacht op de kandidatenlijst en beslis dan of er een capabele kandidaat
tussen zit.



Geen enkele partij die in de buurt komt van mijn standpunten.

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

(n=52)
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Anders, namelijk:


Omdat ik het gevoel heb dat de politiek anders niets hoort

Toelichting


Ik ben mij als vrouw er van bewust hoe onze voormoeders hebben moeten knokken voor dat
recht.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=2)
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Anders, namelijk:



Doen niet mee
Geen enkele partij die in de buurt komt van mijn standpunten.
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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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Ik weet niet op welke partij ik
moet stemmen

Anders

(n=8)
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Anders, namelijk:




Ik twijfel aan de kwaliteit van de kandidaten. Ik denk dat het in een dorp nauwelijks verschil
maakt.
In Valkenburg is het een grote vriendjespolitiek en diegene die er tegen in opstand komen,
worden langs de kant gezet.
PVV doet niet mee in mijn gemeente
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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 de
partijprogramma's heb
doorgenomen

Ik stem altijd op dezelfde
partij

0%

Anders, namelijk:



De SP doet helaas niet meer mee.
Ik kijk meestal wie er wat voor de gehandicapten en ouderen en zeker het parkeerbeleid kan
betekenen
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3 Aan welke thema's moeten politieke partijen in GulpenWittem volgens u voornamelijk de aandacht besteden
(tijdens de campagne)?
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(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:



















Aandacht kleine kernen
Aandacht voor de burgers ipv de verenigingen en toeristen.
Cultuur,toerisme
Eenzame ouderen
Hoe houd ik Valkenburg aantrekkelijk voor gezinnen?
Infrastructuur
Klimaatverandering en duurzaamheid
Leefbaarheid, minder evenementen en geen geluidsoverlast voor de inwoners.
Natuur en landschap
Onderhoud en aanleg groen
Opknappen van de kleine kernen binnen gemeente die sterk verwaarloosd zijn immers u weet
het als geen ander de laatste 10 jaren was er alleen bouw en renovatienieuws uit het centrum
Oprechtheid en de inwoners de juiste informatie verstrekken
Parkeerbeleid
Parkeerbeleid tov bewoners de wiegerd
Sport voor inwoners
Sterk verenigingsleven/ recreatie
Toerisme, dna Heuvelland, natuur en milieu, historie, verkeer, bewonersparticipatie, folklore en
tradities, leefbaarheid kleine kernen, balans evenementen en overlast, cultuur, armoedebeleid,
schuldenproblematiek, geluidsoverlast
Vracht verkeer en tractoren
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Toelichting








De gebruikelijke dingen staan hier vermeld. Maar in een sterk verenigingsleven is ontzettend
veel ook verwerkt, o.a. samenwerking/- leven, sporten/ bewegen, vaker samen ruimtes
benutten waardoor dit goedkoper en praktischer is, opheffing verschillen tussen oud en jong
en arm of rijk en man en vrouw (al moet dit ook nog beter!), tegengaan eenzaamheid, etc., etc.
Denk ook aan het behoud van de Polfermolen. Voor alle evenementen heeft de gemeente geld
over. Maar voor het algemeen belang is er nauwelijks geld. We hebben zelfs een partij die
algemeen belang heet, maar die meer denkt aan het eigen belang.
Eenzame ouderen die bij digitaalparkeren geen internet hebben, worden nog eenzamer, de
schreeuw om kraskaarten te behouden wordt door verantwoordelijke coalitie van de tafel
geveegd en dan maar roepen, wij doen alles voor de ouderen.
Er wordt ontzettend hard gereden in Broekhem door vrachtverkeer en tractoren(mest)
Gemeente heeft teveel de nadruk liggen op evenementen etc. De burger wordt hier niet of
nauwelijks gezien. O.a. Hoogstwaarschijnlijke afbraak van zwembad de Polfermolen maar wel
weer een ander groot project, Leeuwterrein.
Vooral het sociale belang voor een goed leefklimaat.
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4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:

























Alles wat ik tegen kom.
Eigen netwerk
Fam. vrienden en kennissen en uit de politiek zelf. Evenals de sociale media.
Foldersp
In Valkenburg is dit een moeilijke zaak. Stemwijzer, tv en radio besteden er geen aandacht aan.
POlitieke paertijen laten weinig van zich horen behalve in de week voor het stemmen. ER
ontbreekt voorlichting over wat de afgelopen periode verschillende partijen gedaan hebben.
Info deelnemende partijen
Internet (4x)
Internet en divers
Internet folders
Kijk om je heen
Niet de partijprogramma's, loze beloften maar wat men in het verleden heeft laten zien.
Partij programma's
Partijfolders
Plaatselijke krant, nieuwsbrief gemeente
PPGV spant zich voor bewonder in
Programma’s padrijen, politiek debatten, besluiten gemeenteraad en college
Sociale media
Tv valkenburg
Tv Valkenburg en folders
Uit mijn netwerk.
Vooral social media
Websites
Websites van de partijen
Zoveel mogelijk alles volgen
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Toelichting





Afgelopen periode beoordelen.
De macht van de sociale media is niet te onderschatten, OOK voor onze informatie over politiek
en hun vertegenwoordigers, cq programma's !
De partijen weten en kennen hun verkiezingsprogramma niet meer zij besodemieteren de boel
en laten de kiezer inde steek.
De website en zender van TV Valkenburg is een prima medium daarvoor.
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Dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt
Anders, namelijk:



0%
0%

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

0%
2%
Weet niet

3%

Anders, namelijk:

3%

Dat ik me kan identificeren met de kandidaat

Dat ik de kandidaat leuk vind overkomen

20%

Dat ik het eens ben met zijn/haar standpunten

0%

Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

3%

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt

0%

Dat de kandidaat een vrouw is

0%
0%

Dat de kandidaat een man is

5%

Dat hij of zij een geschikte wethouderskandidaat is

30%

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

35%

Dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt

Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners

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

40%
(n=61)
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10%
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0%

Anders, namelijk:

Eerlijk, betrouwbaar

Toelichting

Er zijn meer punten die ik belangrijk vind.
Kandidaten die ja zeggen en bedoelen nee,
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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.

11

