Verkiezingen
Op 19 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

1 In hoeverre ben je geïnteresseerd in de
plaatselijke politiek?
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Toelichting







Door de matheid die de lokale politiek ten toon spreidt is mijn interesse ook nihil geworden. Er
wordt niet echt geluisterd naar de burger maar men hoort hem aan en gaat gewoon zijn eigen
gang. Ik zal daarom blanco gaan stemmen
Heb weinig vertrouwen in onze politiek, kijk maar eens hoe het is gegaan met de ruit. Hopelijk
komt dat nu toch wel goed, maar dit is meer te danken aan het gelobby van plaatselijke
inwoners, dan aan de politiek
Is zeer nodig bij onze gemeente
Onze bestuurders kunnen onze woonomgeving maken of breken en ik bedoel dan niet alleen
cultuur, omgeving, natuur, voorzieningen, maar het hele leefklimaat
Wil echt statement maken tegen een weg langs Wilhelminakanaal. Kunnen jullie niet eens heel
duidelijk aan de politiek vragen waar alle partijen hier staan. Dus niet tegen als... of voor mits....
ik wil heel duidelijk weten wie is voor en wie is tegen.
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2 Ga je stemmen op 19 maart a.s.?
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Nb Het vermoeden bestaat, dat de respondenten hier een ‘wenselijk’ antwoord geen.

Toelichting





Heb me er niet in verdiept
Maar dan wel blanco zodat mijn stem niet op de grote hoop komt bij één der partijen waar ik
mij niet in kan vinden
Nog niet meerderjarig
Zeker ga ik stemmen al vraag ik mij vaak af of het wel zin heeft om voor een groot aantal
jaknikkers te stemmen. Ze hebben toch niets in de pap te brokkelen, dat maken de kopstukken
wel uit wie er wat mag zeggen.
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2.1 Waarom stem je op een bepaalde partij?
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Degene die het momenteel redelijk regelt krijgt mijn stem
Gezondheidszorg is zéér belangrijk
Ik ben tevreden hoe het gaat en stem altijd lokaal, dus mijn stem gaat naar de PNL
Ik ga me verdiepen in de plaatselijke problematiek
Ik kies een partij die het dichtst staat bij mijn landelijke voorkeur.
Ik kijk naar welk programma het best past bij mijn situatie
Ik moet me nog verdiepen in plaatselijke programma’s
Ik sta op de lijst pnl
Ik stem blanco
Kijk naar welke partij het best qua ideeën bij mezelf past
Kijk wie ik in de afgelopen periode zijn/haar belofte hebben waar gemaakt.
Moet nog oriënteren
Omdat ik dat de meest constructieve vind
Stem op de partij die het in mijn ogen goed doet
Weet het nog niet
Zie Weg lang wilhelminakanaal vraag 7
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2.2 Waarom ga je niet stemmen?
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Anders

Politiek interesseert me
totaal niet

Ik ben niet bekend met
de Laarbeekse politiek

Van de
verkiezingsprogramma’s
komt niets terecht. Veel
woorden, maar géén
daden

Toelichting




BEN OP VAKANTIE
kan het niet opbrengen om me te interesseren in de politiek helaas
Nog niet meerderjarig
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