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=271)
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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

48% 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




Partijtrouw, actief lid
Sta zelf op een kieslijst

Ja, op een andere
partij dan vorige
keer




Had veel van DNA verwacht maar dat is heel erg tegen gevallen....
Het huidige beleid moet om, men heeft te vaak de plank misgeslagen. Veel
beloftes vooraf waar weinig van terecht is gekomen.
Ik doe zelf mee aan de verkiezingen
Moet kijken wat er het beste bij ons past en dat kan nu anders zijn.
PVV doet nu wel mee, vorige keer niet.
Dus ik ga nu stemmen wel stellen, vorige keer niet.





Nee, nog geen idee
maar ik ga wel
stemmen






Ik twijfel of ik ga
stemmen



Ik moet me nog verdiepen
Veel gepraat weinig
resultaat
Wil de bestuurlijke activiteiten en de kwaliteit daarvan nog toetsen bij de
verschillende partijen.
Zie weinig van partij programma's
De huidige gemeenteraad bevat veelal dorpspolitici. Hiermee bedoel ik dat er,
naar mijn mening, te veel gefrustreerde personen in de raad zitten die vinden dat
hun stadsdeel of dorpskern ondergewaardeerd wordt. Ook spelen er teveel oude
sentimenten.
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Ik ga niet stemmen






De huidige raad heeft ons niet gebracht wat we ervan verwachten . Zoals het er
nu voor staat gaan de kandidaten voor zich zelf en is er veel te veel eigen belang.
Het is nl gemakkelijk geld uitgeven van ander mans beurs. Als het op de
verkiezingen aan gaat worden ze opeens wakker en voor de rest hoor of zie je de
meesten niet in wijk of dorp
Feitelijk maakt het niets uit. Beloftes worden gewoonweg de dag na het stemmen
al overboord gegooid. In ieder geval wat betreft de landelijke politiek.
Gemeentelijk stemmen heeft een klein beetje zin als je iemand persoonlijk kent.
Ik betwijfel of gaan stemmen iets uitmaakt. Mensen staan op 'n lijst en wanneer
ze niet gekozen worden, verhuizen ze gewoon naar een andere partij. Ook vind ik
het raar dat wij wethouders van buiten onze gemeente moeten halen. Stel je dan
niet verkiesbaar.
Ik ken de politiek te goed en het handjeklap eromheen.
Geen enkel vertrouwen in de politiek
Komt er toch weer op neer dat de niet betrouwbare (huidige) meerderheid voor
de volgende periode de dienst gaat uitmaken.
Zij die dit willen voorkomen zijn in de minderheid en een ander gedeelte van de
raad slaapt of moet dansen naar de pijpen van de
partij waarvan men del uitmaakt.
Te veel van kleur verschieters, die gewoon blijven zitten of warm onthaald
worden door met name het CDA. Raadsleden zitten er vooral voor eigen belang.
Geen debaters meer alla Jan Muytjens. Wat moeten we in godsnaam met figuren
als Lebens, Krekels, Fredje de Ziepensprenger enz.?????? Zittert beschermt
Zittert, Gelaen doet dat mit Gelaen en Bor mit Bor. Oude stammenstrijd staat
voorop. Financieel debacle wordt afgerekend op inwoners. Sittard-Geleen wordt
nooit een stad.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=235)
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0%
Omdat stemmen Stemmen geeft mij
Als ik niet ga
een democratisch de kans om mee te stemmen, mag ik
recht is
laten horen
ook niet klagen
over lokale politiek

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (56%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Stemmen geeft mij de kans om mee te laten horen".

Anders, namelijk:












Beleid moet veranderd
Door onvrede over huidige gang van zaken binnen onze gemeente
Door te stemmen geef ik mee richting aan het gemeentelijk beleid
Het wordt tijd voor verandering in Sittard Geleen
Ik vindt dat ik verplicht ben om te stemmen alleen de locale en landelijke politiek maken
onderling afspraak waardoor we misleid worden en frustraties ontstaan.
Ik wil “mijn” partij steunen
Maatschappelijke en politieke betrokkenheid
Niet stemmen moest een boete op staan
Om Groen Links in de lokale politoek een machtsfactor te maken
Om mijn ongenoegen te laten blijken
Omdat de PVV hier meedoet en ik daar TEGEN moet stemmen

Toelichting



Kan geen begrip opbrengen voor niet-stemmers. Zou graag de stemplicht weer ingevoerd zien.
Niet-stemmen 50 euro boete, te storten in de gemeentekas.
Stemmen is ook een verantwoordelijkheid, burgerschap, deelnemen
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=6)
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0%
Ik geloof niet dat mijn stem het
verschil maakt

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (55%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Anders, namelijk:".

Let op! Laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:






Elke andere partij beloofd op te komen voor de burgers en na de volkstuintjes-aan-de-wal
affaire, waarbij de gemeenteraad toch doet wat ze willen, is er voor mij nu een eind aan
gekomen. Ik stem NIET mee
Het heeft toch geen enkele zin
Ze worden gemuilkorfd door een gedeelte vab b eb w en besluiten worden verkracht door
ambtenaren
Zie de noodzaak er niet meer van in. Maakt mij niet meer uit wie er in de gemeenteraad zit.
Zie toelichting

Toelichting





In de gemeente Sittard-Geleen en hun politiek heb ik al heel lang geen geloof meer, we wonen in
de slechtste gemeente van Limburg.
In Sittard is verandering onmogelijk. Père Noël regelt het de volgende periode ook wel weer.
Heeft daarbij voldoende steun van Meekels en Cox doet net of alles goed gaat in Sittard. Waar dit
(volgens hem) niet zo is, is de raad (die monddood wordt gemaakt) dit schuld. Daarop wijzen
wordt als negatief ervaren enz. enz.
Politici hebben mijn vertrouwen niet meer. Kiezen alleen voor eigen belang. Kleinschalige service
verlening aan burgers is weg. Politici komen hun beloftes niet na. Wethouders regeren zonder
voldoende ruggespraak met raad. Politici luisteren niet meer naar de zorgen en problemen van
inwoners, maar vormen een eigen wereld waarin ze leven en denken ( zie de landelijke politieke
trend in deze )
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=25)

60%
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30%

28%
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10%
0%
Ik geloof niet dat mijn Ik weet niet op welke
stem het verschil maakt partij ik moet stemmen

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (52%) op vraag 1.1 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".

Anders, namelijk:








De gemeente raad in sttard-geleen heeft weinig in te brengen college en burgemeester
beslissen hier bijna alles
Geen enkele partij houdt rekening met zijn burgers
Geen enkele partij of kanidaat is mijn stem waard
Stem je opnemen partij en is deze het grootst, dan komt hij niet in het kabinet
Te veel eigen belang
Weinig vertrouwen in de Geleense politiek als je in ogenschouw neemt wat er in de jaren van
Geleen geworden is s
Weinig vertrouwen in de politiek

Toelichting



Competente, maar niet politieke 'dieren' hebben geen schijn van kans, dus blijft alles bij het
oude.
Feitelijk maakt het niets uit. Beloftes worden gewoonweg de dag na het stemmen al
overboord gegooid. In ieder geval wat betreft de landelijke politiek. Gemeentelijk stemmen
heeft een klein beetje zin als je iemand persoonlijk kent.
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw
stemkeuze definitief?
41%

18%
8%
2%
Ik heb tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen
niet gestemd

4%

Weet niet

6%

Anders

Nadat ik erover heb gepraat
met bekenden

Nadat ik weet welke
personen zich verkiesbaar
stellen

Nadat ik de
partijprogramma's heb
doorgenomen

7%

In het stemhokje

14%

Ik stem altijd op dezelfde
partij

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=270)

41% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma" op vraag "2 Wanneer u kijkt naar de vorige
gemeenteraadsverkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:














Ik de tijd neem om uit tevzoeken waarvoor de kandidaten staan. Daar maak ik dan een zo goed
mogelijke keuze.
Ik stemde toen op een persoon, die is nu overgelopen naar een andere partij( waar ik niet op
wend te stemmen)
Ik zie wat de gemeenteraad doordrijft en DAT is voor mij de reden om niet meer te gaan
stemmen. Ze doen toch wat ze zelf willen !
Meestal volgens landelijke politiek
Na landelijke stemwijzers ingevuld te hebben
Nadat ik door een raadslid was benaderd die helaas zijn afspraken niet na kwam
Omdat de PVV mee doet stem ik PVV
Omdat ik lid ben van de partij van mijn keuze.
Op basis van wat ik gehoord,gezien en gelezen heb de afgelopen jaren over het functioneren van
de politieke partijen en hun wethouders
Verwachtingspatroon, overigens niets van terecht gekomen
Vlak na de vorige verkiezingen
Vorige keer wist ik eigelijk niet goed waar ik op zou stemmen.
Wie is het helderste tegen de PVV
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Toelichting
Nadat ik de
partijprogramma






Nadat ik weet welke
personen zich
verkiesbaar stellen



Ik heb tijdens de vorige

gemeenteraadsverkiezing
en niet gestemd

Hier zijn meerdere punten van belang.
Ik ben niet honk vast en een vaste partij.
Ook discussie met de omgeving neem ik
mee in de uiteindelijke stem
Was toen nog maar één partij waar ik
vertrouwen in had. Deze heeft nu bij mij
ook haar geloofwaardigheid verloren.
Er kwam een zeer competente dame op
het Sociaal Domein. Helaas niet met het
juiste politieke gehalte.
Ze doet dus ook niet meer mee.
De vorige keer was ik nog niet
stemgerechtigd.
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3 Aan welke thema moeten politieke partijen in SittardGeleen volgens u voornamelijk de aandacht besteden
(tijdens de campagne)?

(n=269)

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders
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Het meest gekozen antwoord (75%) op vraag 3 Aan welke thema is: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:




























Aantrekkingskracht van de gemeente als winkelstad voor de Regio
Armoede opheffen
Asielzoekers
Behoud natuur
Bestuurscentrum niet in Klooster Oude Markt, maar in V&D-gebouw op de Markt
Blijven in de partij waar ze voor gekozen zijn .
Centrum management
Communicatie met de burger
Cultuur
Denk aan alle items
Fortuna Sittard
Geen voorrang aan asielzoekers m.b.t woningen
Gemeentelijke financien, geen prestige projecten
Gezonde gemeente financieen
Herinrichting schootsvelden
Het correct uitvoeren van de raadsbesluiten
Hoe Sittard weer groot te maken. Leegstand binnenstad hard aanpakken
Integer bestuur
Luiters een na de mederheid van de burger
Menselijkheid
Milieu
Milieu en duurzaamheid
Milieu.
Minder burocratie
Natuur en milieu educatie;
Overlast (2x)
Participatie, armoede (kinderen) (2x)
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PVDD
Stop sloop van oude gebouwen / huizen en maak geen randstad van de gemeente
Tegen de vreemdelingenhaat
Tijdens campagnes wordt zoveel gelo9gen dat het er totaal niet toe doet
Verkwisting van gemeenschapsgelden
Waar ze weznelijk voor staan
Zorgen dat er niet meer geld verspild wordt aan grote projecten alleen omdat het bestuur dat
wil
Zorgen dat het centrum weer op orde kont en een eind maken aan alle winkelsluitingen!

Toelichting












Altijd, niet alleen tijdens de campagne.
De basisonderwerpen. Daarnaast voor de minder draagkrachtigen: betaalbare huurwoningen
Door de overheveling van gelden naar de gemeenten ligt er (te) veel op het bordje en hebben
nieuwkomers het moeilijk om hun volledig budget te krijgen.
Dure projecten uitvoeren (waarvan vooraf door velen gezegd wordt dat de haalbaarheid daarvan
voorspelbaar ontbreekt) kan enkel gezien worden als verspilling van gemeenschapsgeld. Ruig
uitpakken voor leegstand ("alles komt goed" volgens de verantwoordelijke wethouder). De LEGE
LIGNE is een uitstekend voorbeeld.
Kinderen en jongeren doen te weinig natuurervaringen op. Hierdoor vervreemden ze van de
natuur. Hoe kunnen ze dan een duurzame levenshouding bereiken? Natuur gaat ons allen aan.
Mer aandacht voor zwerfvuil, afvalvermindering, duurzame energie, duurzame scholen.
Mij en meerdere dorpsgenoten stoort het dat er zoveel oude huizen en gebouwen gesloopt
worden en daardoor het mooie stadsgezicht naar de klote helpen.
Leren niets van het verleden. Is met oorlogen zo maar ook met onze gemeente. En waar haalt de
Burgemeester het lef vandaan iets waar de bevolking een stemming voor wilt dit van de tafel te
vegen. Daar laat hij zien dat hij het zelfde soort van als die van Den Haag. is
Niet alleen tijdens de campagne, maar altijd.
Opknappen Fort Sanderbout wen behoud van de 7 tuinen van de Gats
Partijen zullen duidelijk moeten zijn naar de burger. Niet denken ik ben binnen. Nee ook hun
woord omzetten in de daad.
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4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=269)
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10%

6%
Weet niet

Anders

De krant

Radio

Lokale omroep

Nederlandse
televisiezenders

Een stemwijzer

0%

Het meest gekozen antwoord (51%) op vraag 4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "Een stemwijzer".

Anders, namelijk:


























Algemene ontwikkelingen
Behaalde resultaten door de fracties in de afgelopen periode
Betrokkenheid
Big
Bij de partijen zelf
Combinatie van
De informatie die ik via contacten hoor over diegene die zich verkiesbaar stelt.
De partijprogramma's
Digi media
Divers
Doe er geen moeite meer voor
Door 4 jaar de politiek te volgen
Eigen omgeving
Eigen oriëntatie, o.a. door het volgen van de verrichtingen van het college en de raad.
Eigen overtuiging
Facebookpagina;s partijen, internet
Familie meningen
FB
Flyers van partijen, internet
Folders (2x)
Folders/info m.b.t. partijprogramma's
Gesprekken en kontakten
Goed de lokale politiek volgen
Het verkiezingsprogramma van mijn partij.
Hoe de personen met elkaar van gedachte wisselen.. en of ze gedane beloften op zijn minst
proberen te realiseren
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Ik ben lid van de partij
Ik ben zelf wel slim genoeg
Ik heb redelijk zicht op het funktioneren van de gemeente
Ik kies een persoon uit die ik ken.
Ik zoek op het internet
In omgeving waar ik leef kijken
Info websites
Informatie
Informatie van Partij(en) via internet
Internet (11x)
Internet en programma partij
Internet website partijen
Internet, lokale weekbladen.
Internet/Facebook
Ken veel mensen van de partijen persoonlijk.
Landelijke politiek
Landelijke politiek en het ondemocratisch besluit van de Gemeente Sittard om referendums te
negeren
Lees en luister naar veschillend mensen die geloof waardig overkomen ne doen wat ze beloven
ook nadat ze gekozen zijn
Lokaal goed omhoren
Lokale blaadjes
Lokale bladen
Mede geleners praten
Niet geadresseerde reclame
Online
Opvragen partij belangen
Opzoeken verkiezingsprogramma's en hoe partijen de afgelopen periode hebben geopereerd
Partij programma
Partij programma's (2x)
Partijprogramma (2x)
Partijprogramma's (3x)
Partijprogramma's op internet
Partijprogramma's op internet.
Partijvergaderingen
Persoonlijke ervaringen
Persoonlijke gesprekken
Politieke partij programma's
Praten met raadsleden
Programma's lezen
Programma's van partijen en internet
Raadsvergadering
Raadsvergaderingen
Raadsvergaderingen volgen via omroep start en de agenda stukken bekijken via ibabs
Rondvraag en gesprekken cq discussies
Social media
Sociale media, mail, rechtstreeks contact
Stem is gelijk aan landelijke partij
Uit andere gemeentes
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Uit niet geadresseerde reclame
Van het volk. Wat wij niet allemaal moeten inleveren. De armoede onder de Nederlanders.
Via gesprekken met stadsgenoten
Via partijnieuws
Web
Websites van de betreffende partijen
Websites van lokale partijen/lokale afdelingen van landelijke partijen
Weet het al lokaal stem ik op persoon en minder op partij
Zoek op hier partijen en personen denken over items welkeikbelangrijk vind. Ik bekijk ook wat ze
de afgelopen jaren voor de gemeente en hun inwoners hebben gedaan.

Toelichting




Heb de moed opgegeven.
Vanwege werkzaamheden en vrijwilkigerswerk ken ik veel mensen persoonlijk
Zoek de partij programma's van de politieke partijen in de gemeente op. Of als dat niet lukt
vraag ik ze op.
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5 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
35%

(n=269)

32%

30%
25%
25%
20%

20%
15%

4%
1%
Weet niet

Dat ik de kandidaat leuk vind
overkomen

Dat ik het eens ben met zijn/haar
standpunten

0%

2%

Dat ik me kan identificeren met de
kandidaat

3%
Dat de kandidaat ervaring heeft in de
politiek

0%

1%
Dat ik de kandidaat persoonlijk ken

2%

Dat de kandidaat van mijn leeftijd is

Dat de kandidaat een man is

Dat hij of zij een geschikte
wethouderskandidaat is

Dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt

Dat hij of zij opkomt voor de belangen
van de inwoners

Dat hij of zij van onbesproken gedrag is,
dat hij of zij niet veroordeeld is voor of…

0%
0%

2%

Dat de kandidaat uit mijn woonplaats
komt

3%

Dat de kandidaat een vrouw is

6%

5%

Anders

10%

32% antwoordt "Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners" op vraag "5 Wat vindt u het
belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:













Bekwaam en deskundig
Dat de kandidaat betrouwbaar en "strijdvaardig" is
Dat de kandidaat opkomt voor de belangen van de gehele gemeente en geen dorpspolitiek
bedrijft.
Dat hij fatsoen heeft
Dat hijof zij opkomt voor alle inwoners ongeacht leeftijd, ras of sexuele voorkeur en daarop zijn
beslissingen en stemmen baseert
Dat zij helder en oprecht verwoordt waar zij voor staat en eerlijk is in de compromissen die
moeten worden gesloten
Heb ik geen vertrouwen meer in
In feit alle genoemde items bij elkaar
Kandidaten zijn niet belangrijk. Het programma wel. In Sittard Geleen ligt dat blijkbaar anders.
Gekozen op partijprogramma hoppen ze vaak naar een andere partij
Meerder punten zijn voor mij belangrijk !!
Meerdere items zijn in gelijke mate van toepassing
Veel te veel keuzes voor 1 antwoord, slecht punt van de samensteller
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Toelichting
Dat hij of zij opkomt
voor de belangen van
de inwoners




Dus geen Jo Palmen (Brunssum) figuur die er enkel lijkt te zitten voor
zijn eigen belang.
Feitelijk hadden hier meer antwoorden mogelijk moeten zijn.

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



Ook hier zijn meerdere punten van belang.

Dat hij of zij een
geschikte
wethouderskandidaat
is



Vanwege complexe materie is verstand van de portefeuille
onontbeerlijk

Anders, namelijk:



Er zou een partij moeten opstaan die het volgende college dwingt tot
wijziging van hun niet meer geaccepteerde gewoontes.
Deze partij bestaat niet in Sittard en zal er ook nooit komen.
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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 > 40 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.

15

