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Gemeenteraadsverkiezingen
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=364)
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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

43% 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



Of je door de hond of door de kat gebeten wordt blijft hetzelfde.

Ja, op een
andere partij
dan vorige keer



Ben nu genoeg belazerd door de "Grote" politieken partijen. Ga nu ergens
anders heen.
Bij de vorige verkiezingen woonde ik in een andere gemeente
Omdat Gemeentebelangen niet opkomt voor de oorspronkelijke inwoners van
de gemeente, maar zich vooral druk maken voor de asielzoekers.

Nee, nog geen
idee maar ik ga
wel stemmen










Eerst de verkiezingsprogramma's doornemen.
Eerste keer stemmen in Hoogeveen.
Ik heb de programma's van de verschillende partijen nog niet gezien. Op basis
daarvan maak ik mijn keuze. Uiteraard heb ik al wel een aantal
voorkeurspartijen.
Ik heb in de tien jaar dat ik in Hoogeveen woon, nog nooit zelfs maar gemerkt
dat er een gemeenteraad is. Naar mijn idee is in Hoogeveen niet de
gemeenteraad de baas, maar in eerste instantie de ambtenarij en dan de
wethouders. De gemeenteraad stelt achteraf vragen, ik heb nog nooit
berichten gezien dat de gemeenteraad daadwerkelijk zaken initieert.
Daarom wordt het voor mij erg moeilijk te kiezen op welke partij of kandidaat
ik moet stemmen.

2

Ik ga niet
stemmen



Ik heb nog niet echt partij-programma's gezien en ik wil me hier eerst in
verdiepen.




Ik heb überhaupt geen idee wie mee doen en welke standpunten er zijn.
Geen vertrouwen meer in de politiek, partijbelangen gaan veelal voor
algemene belangen
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=329)
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0%
Omdat stemmen een
democratisch recht is

Stemmen geeft mij de
kans om me te laten
horen

Als ik niet ga stemmen,
mag ik ook niet klagen
over lokale politiek

Anders

Het meest gekozen antwoord (62%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders, namelijk:















Christelijke wereldbeschouwing en samenleving
De PvdA is voor mij dood
Het is een morele verplichting mee te doen aan de maatschappij
Ik vind iemands plicht om het democratisch te gebruiken, dus je moet er over nadenken en altijd
gaan stemmen
Ik vind stemmen een plicht
Ik voel mij betrokken bij lokale politiek.
Meebepalen van de koers van het gemeentebeleid
Omdat ik die PVDA Burgermeester eruit wil hebben. De huidige Burgermeester van Hoogeveen is
niet de juiste man voor Hoogeveen.
Privé
Stemmen geeft mij de kans om invloed uit te oefenen, hoe klein ook. De kans bestaat altijd dat
mijn stem de doorslag geeft.
Steun voor hard werkende politici
Verantwoordelijkheid
Weet waar op ik stemmen ga en wil
Zelf kandidaat

Toelichting




Als ik ga stemmen geeft me dit de kans om mee te beslissen over bepaalde zaken.
En... evt een soort afwijzing te maken naar de zeer vast zittend politica, geplakt aan de stoel,
net als in de tweede kamer.
Mensen hebben in oorlogen voor mijn/deze vrijheid/democratie gevochten/gestorven.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Praktische
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stembureau, vervoer
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Ik geloof niet dat mijn Ik weet niet op welke
stem het verschil maakt partij ik moet stemmen

Anders

Het meest gekozen antwoord (57%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Anders, namelijk:".

Let op! Laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:









Geen behoefte
Geen vertrouwen
Ik ga wel
Mijn partij doet niet mee in Hoogeveen
Vakantie
Vanwege geloofsovertuiging
Welke raad er ook komt het geld wordt toch wel aan de verkeerde dingen uitgegeven
Woon op Curacao
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige verkiezingen: op welk
moment was uw stemkeuze definitief?
(n=358)
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Anders

Weet niet
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43% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma’s heb doorgenomen" op vraag "2 Wanneer u kijkt naar
de vorige verkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:




















De dag van de stemming
Een paar dagen voor tijd
Ervaringen afgelopen periode
Heb toen niet gestemd
Ik sta zelf op de kieslijst
Na bekend van welke partijen er mee doen
Na de stemwijzer
Na het doorspitten van de kieswijzers
Na het invullen van Stemwijzer
Na het raadplegen van twee stemwijzers
Na stemwijzer
Niet gestemd
Nooit
Op basis van alles wat ik te weten kom over de partij en of personen. Ik kijk ook naar de cultuur
en visie gedurende het jaar en dit moet zoveel mogelijk aansluiten bij mijn gedachten. Helemaal
100% lukt nooit uiteraard.
Op het moment dat ze er in Den Haag weer een rotzootje van brouwden!!!!
Partijprogramma, beloften en resultaten
Stem nooit.
Stemwijzer
Strategisch
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Toelichting
Ik stem altijd
op dezelfde
partij



Anders,
namelijk:




CDA & VVD blok sterk in lokaal bestuur!
Het maakt me bij een gemeenteraad werkelijk niet uit of ik links, midden of
confessioneel stem. Ik moet eerst maar eens uitzoeken wat de
gemeenteraadsleden ook werkelijk hebben gedaan in de afgelopen
zittingsperiodes.

Weet niet



Ik heb niet gestemd



Ik ben lid van die partij. Ik volg de partij breed,ga naar bijeenkomsten, lees over
standpunten binnen de partij, volg de media enz.
Meestal stem ik op dezelfde partij
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3 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?
60%

(n=358)
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0%
Zeer
Geïnteresseerd
geïnteresseerd

Neutraal

Niet
Helemaal niet
geïnteresseerd geïnteresseerd

Weet niet

71% antwoordt "(Zeer) Geïnteresseerd" op vraag "3 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de
plaatselijke politiek?."

Toelichting
Zeer
geïnteresseerd



Is zeer belangrijk wanneer je in de gemeente woont, werkt en verblijft, hoe
dan ook.

Geïnteresseerd



Geïnteresseerd, maar het is allemaal zo ingewikkeld geworden dat je er niet
echt bij betrokken kunt raken zonder er heel veel tijd in te steken.
Dat werkt ontmoedigend. Concrete zaken (zoals zichtbare veranderingen in de
ruimtelijke omgeving) blijf ik via de krant volgen, abstractere zaken
(m.n. beleidsmatig) is taaie materie waarvoor ik (nog) niet de motivatie en tijd
vinden er in te duiken.
Ik ben zeer geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de gemeente; ik beken
eerlijk dat ik me er niet heel erg in heb verdiept. Wel heb ik gemerkt dat de
ambtenarij autonoom opereert, dat de wethouders (na twee gesprekken)
goede bedoelingen zeggen te hebben, maar, zeker in het geval van Van
Steenbergen, weinig kwaliteit in huis hebben.
Ik geef om mijn woonplaats en daarom wil ik graag weten wat er op politiek
gebied gebeurd.





Neutraal




Niet
geïnteresseerd



Heb vaak het gevoel dat het er niet zoveel toe doet waar je op stemt, ze doen
toch wat ze uitgedokterd hebben.
Het heeft niet altijd nut om te stemmen. Als een "hogere" partij wil dat er iets
gebeurt dan gebeurt dat ook wel. Denk ik tenminste
Ik hoor er eigenlijk nooit wat over, ik zie alleen wat er verandert (bijvoorbeeld
wegen, gebouwen of natuur). Ik ben niet geïnteresseerd om zelf te zoeken
naar nieuws over plaatselijke politiek (zou ook niet weten waar)
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4 Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vindt
u dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft
gebruikt?
(n=353)
45%
33%

16%

Ik heb niet gestemd tijdens de
vorige
gemeenteraadsverkiezingen

Weet niet

Nee, want:
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Ja, want:
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45% antwoordt "Weet niet" op vraag "4 Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vindt u
dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?."

Ja, want:





















Alles bij elkaar loopt het niet slecht
Ben tevreden over ontwikkleing hoogeveen
Bijbelse waarden en normen staan er centraal
Binnen de mogelijkheden heeft mijn partij zijn stem laten horen. Daarmee is tegengewicht
geboden en is mijn mening ook vertolkt.
CDA heeft veel gerealiseerd en staat open voor maatschappelijk ontwikkelingen.
Constructief maar niet alles slikken
Dat er bezuinigd moest worden was duidelijk maar deze partij hield 'de mens' voor ogen
Dat vind ik belangrijk en is democratisch recht van een partijlid.
De uitgangspunten zijn goed ingevuld
Diverse zaken maar vooral onderwijs
Doen goed
Een aantal ideeën zijn uitgevoerd
Er is hard gewerkt aan Hgv
Er is veel bereikt
Er is weinig gedraaid qua richting
Er zat deze periode niet meer in...
Er zijn dingen veranderd
Gewoon
Gezorgd voor een stabiel beleid
Goed beleid en executie
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Heb resentelijk een punt gemaakt van iets, wat uiteindelijk een politiek agendapunt werd
Hebben verantwoordelijkheid gedragen
Heeft redelijk zijn best gedaan afgelopen periode
Het gaat goed zo
Hij is wethouder geworden
Ijsbaan
Ik heb zelf in de raad gezeten, ook voor de vorige verkiezingen. Toen als duo/ opvolgend lid
Ik voel me door hen goed vertegenwoordigd op de punten die mij aan het hart gaan
In college gekomen
In grote lijnen hebben ze gedaan waar ik ook voor sta
Komen hun verkiezingsprogramma na.
Komt goed voor de dag
Leuke dingen zijn er gedaan
Maakt deel uit van b&w
Maar helaas te weinig stemmen voor een zetel
Maar niet altijd
Meer contact met inwoners
Men heeft zich bij de partij standpunten gehouden
Men voldoet aan mijn verwachtingen
Merendeel wensen uitgekomen
Mijn belangrijkste standpunten zijn nog overeind.
Mijn politieke standpunt is goed vertaald
Mijn verwachting dat politiek zou worden bedreven overeenkomstig het
verkiezingspriogramma is bewaarheid
Nu supermarkten op zondag open
Oo
Prima LOKAAL beleid
Profileerd zicg
Punten zijn bereikt
PVDA HEEFT HET GOED GEDAAN
Staan voor wat ze vinden
Staat voor een goede zaak
Top resultaten
Veel bereikt in de gemeente
Veel zaken die actueel zijn,zijn uitgevoerd dan wel in werking.In een goed college doe je alles
samen, ook met inwoners.erking dan wel
Verantwoording gekregen
Vind dat ze goed bezig zijn voor Hoogeveen en de buiten dorpen
Wethouder is heel toegankelijk en komt afspraken na
Winkels open op zondag (2x)
Ze hebben gedaan wat ze beloofden
Ze hebben goed oppositie gevoerd
Ze hebben zich aan het partijprogramma gehouden
Ze houden zich aan het partijprogramma
Ze laten zich wel horen en zetten zich in voor de burgers
Ze staan voor hun ding!!
Ze waren actief en kritisch
Ze zetten zich in
Ze zijn inhoudelijk en siciaal
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Ze zijn laagdrempelig en zichtbaar op straat
Zichtbaar aanwezig
Zitten in coalitie en doen wat ze beloven, de enige echte lokale partij!!

Nee, want:









































Afwijkend standpunt over cultuur
Alles wat er grealiseerd is was in de kern Hoogeveen
Cultuur en theater krijgt onvoldoende aandacht
De partij waar ik op heb gestemd, heeft flink verloren, dus was deze in mijn ogen
ondervertegenwoordigd in de gemeenteraad.
Een dode partij doet niet meer mee
Er komen nog steeds gelukzoekers naar Hoogeveen en zelfs criminele asielzoekers krijgen hier
een aparte centrum
Er moeten altijd compromissen gesloten worden, maar je weet van te voren
Heb “ongeldig” gestemd
Heb weinig verbetering gemerkt
Ik heb het idee dat de belangstelling voor de burgers over is na de verkiezingen.
Ik heb ze nauwelijks gezien of gehoord.
Ik hoor te weinig van deze partij
Ik hoor ze te weinig.
Ik vind dat deze partij te weinig zichtbaar is gweest.
Mogen zich meer profileren
Nee. men heeft zich niet aan wetten en regels gehouden
Net als in Den Haag heb je veel te veel partijen waardoor je veel te veel concessies moet doen
Niet in college
Omdat het allemaal één pot nat is en ze beloven gouden bergen en er komt niks.
Onderwijs niet goed behandeld
Partij waar ik op heb gestemt loopt mee als een mak schaap met b en w , en laat bijna nooit een
kritisch tegen geluid horen .
Te afwachtend, te veel laten leiden door college
Te klein om iets te kunnen bereiken
Te links beleid, had ik niet verwacht
Te onzichtbaar
Te veel laten bepalen door de christelijke partijen
Te weinig aandacht voor de mensen aan de onderkant van onze samenleving
Te weinig constructief
Te weinig overtuiging in beleid.
Te weinig zeggenschap
Teveel compromis
Want die is niet in de gemeenteraad gekomen.
Weet niet meer
Winkel tijden wet niet nagekomen
Zat niet in de gemeenteraad
Zaten niet in het college.
Ze doen toch niet wat gezegd in verkiezingsprogramma
Ze hebben niet datgene gedaan wat ze beloofden.
Ze veranderen toch van inzichten,
Ze winnen niet. Omdat ze niet sterk in schoenen stonden
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Ze zijn te weinig zichtbaar geweest en hebben zich onvoldoende uitgesproken. Ze hebben
onvoldoende gebruik gemaakt van hun positie.
Zijn de beloftes niet nagekomen
Zondagsopening winkels toegestaan

Toelichting
Ja, want:



Eindelijk supermarkt open op zondag (als één a laatste gemeente
in Nederland?)

Nee, want:



De PVDA is dus niet meer voor de arbeiders, maar voor hun eigen
welzijn.
Raadsbreed heeft men INGESTEMD met deelname van 2 petten
dragend raadslid.
Te weinig zicht op werkelijke beslissingen etc. Dit kan uiteraard
ook aan mij zelf liggen.




Weet niet












Ik heb niet gestemd tijdens 
de vorige
gemeenteraadsverkiezingen 



Door persoonlijke omstandigheden heb ik mij niet veel met de
politiek bezig gehouden.
Er waren compromissen nodig.
Ik ben niet lang na de vorige gemeenteraadsverkiezingen uit die
gemeente weggegaan en verhuisd naar Hoogeveen
Ik heb toen in een andere gemeente gestemd
Ik weet niet meer op welke partij ik vorige keer heb gestemd
Ik weet niet meer waar ik op gestemd heb. Volg wel de
berichtgeving in het plaatselijke sufferdje
Kan me niet meer herinneren waar ik op gestemd heb.
Partijen communiceren alleen maar in campagnetijd. (Dus 1x in de
4 jaar). Dan weet je niet wat er speelt.
Woonde toen in een andere gemeente
Zie boven. Je moet echt moeite doen om er achter te komen wat
de gemeenteraad doet. Ik lees de raadsverslagen wel eens, maar
daar komt het aandeel van de raad voor mij niet zo goed naar
voren.
Ik was nog te jong om te mogen stemmen tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen.
Ik woonde toen nog niet in deze gemeente
Il woonde hier nog niet
Woonde toen nog in een andere gemeente
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5 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Hoogeveen
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

62%

61%

60%
50%

(n=352)
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40%
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39%
33%

30%
20%
10%
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0%

Het meest gekozen antwoord (65%) op vraag 5 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in
Hoogeveen volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de campagne)? is: "Zorg". Gevolgd
door (62%) Leefbaarheid, en (61%) Veiligheid.

Anders, namelijk:





















Aan alle hierboven vernelde punten, wellicht dat in de HC aandacht besteed kan worden welke
beloften uit de vorige zittings periode uitgevoerd zijn.
Aantrekkelijkheid Hoogeveen:Museum oid.
Afval
Alle bovenstaande vlakken
Armoede bestrijding en analfabetisme
Armoedebestrijding
Asielbeleid, AZC.
Asielzoekersstop
Azc sluiten
Biodiversiteit binnen de stad
Burgerparticipatie als onderdeel van het proces voorafgaand aan een besluit
Cultureel en erfgoed
Cultuur (4x)
Cultuur, muziek, en sport
De Bethesda-kwestie, cultuur
De gemeente zou de burgers moeten faciliteren en niet contoleren en uitmelken
Duurzaamheid (2x)
Een goede samenwerking voor het algemeen belang.Geen vliegenvangerij.g
Gezondheid, preventie
GGZ verwarde personen
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Handhaving
Infrastructuur
Integriteit gemeentebestuur en ambtelijk apparaat
Jong Hoogeveen: onze kinderen zijn de toekomst!
Jongeren
Kansen vooe iedereen
Meer grote bedrijven naar hgv
Meer inzet voor behoud van een volwaardig ziekenhuis
Milieu
Milieuaspecten
Niet tijdens de campagne maar eerder en altijd al....
Nieuwbouw woningbouwkavels geen gasaansluiting meer.
Ouderenbeleid, jeugdbeleid ,verslavingszorg
Ouderenzorg-wmo uitvoering
Samenbrengen van verschillende bevolkingsgroepen voor onderlinge erkenning en acceptatie
Sport
Sport voor de jeugd
Sport, winkelhart, MKB, schulden, enz
Toegankelijkheid (HATI)
Toerisme en cultuur
Verduurzaming van gemeente en hulp bij verduurzamen aan burgers.
Verenigingsleven
Vrijheid
Welzijn
Zorg voor mensen met schulden/ weinig inkomen

Toelichting









Alle onderwerpen verdienen aandacht, maar wonen, werk en kosten zijn de meest belangrijke
zaken voor de burger.
Betaalbare huurwoningen voor ouderen dan komen er ook weer eensgezins woningen vrij. In
Hoogeveen tellen de ouderen kennelijk niet mee.
Zorgen dat de WMO gelden ten goede komen aan hen die de zorg nodig hebben. Jong en Oud.
Geen gelden overhevelen naar de algemene middelen daar zijn ze niet voor bedoeld.
Meer toezicht met betrekking tot verkeersveiligheid door de politie
Bij werkgelegenheid:
Het binnenhalen van bedrijven/ ondernemingen die ook aan meer hogeropgeleide mensen werk
bieden. Dit is de manier om te voorkomen dat we achter blijven lopen op het gebied van
inkomen en opleidingsniveau. Hoger opgeleide jongeren zullen dan eerder een passende functie
in Hoogeveen vinden en zich willen vestigen.
De gemeente is een 'bedrijf' dat alle aspecten van het openbare leven omhelst. Door de
decentralisatie van de afgelopen paar kabinetten zijn veel te veel centrale overheidstaken op het
bordje van de gemeente terecht gekomen. Ik denk niet dat deze gemeente, ook niet met het
samenwerkingsverband met De Wolden, goed toegerust is op deze gigantische taak.
De politieke partijen moeten niet alleen tijdens de campagne aandacht besteden aan de hier
boven genoemde onderwerpen maar vooral hier wat aan doen en niet zoals zo vaak niets
veranderen aan het beleid van vorige gemeente raad en gewoon op de oude voet door gaan , ze
moeten gewoon eens uitvoeren wat ze tijdens de campagne de burgers beloven .
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En.. geef der Politie een keer een flinke schop onder hun kont ( sorry) om eindelijk eens
TOEZICHT te gaan houden, en OPTREDEN als de scholieren weer met drie of vier naast elkaar
rijden, op het fietspad, maar wel aan de verkeerde kant van de weg. Oom agent rijdt langs, doet
niets.Waardeloos en geen respect meer voor die mensen.
EXTRA aandacht voor de zorg.
Gezien de ontwikkelingen moeten we in de toekomst van het gas af. Daar moet de gemeente nu
al participeren door de nieuwbouwkavels te verkopen zonder een gasaansluiting. Technisch geen
enkel probleem meer om het zonder gas te doen.
Ik zou graag zien dat de gemeente zich sterk maakt voor hoger onderwijs. Naar mijn idee maakt
dat Hoogeveen aantrekkelijker voor de industrie (doordat er dan meer aanbod komt van hoger
opgeleid personeel). Zo zorg je er ook voor dat de jongeren uit Hoogeveen weg trekken en dat er
meer werkgelegenheid komt.
Wonen moet betaalbaar blijven en ook vind ik dat de huurprijzen aangepast moeten worden aan
de leeftijd en grootte van de woningen.
Maar men moet zaken uitvoeren zonder dat de lasten omhoog gaan.
Ze praten, verzetten weinig
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6 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=352)

61%
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Een
Het
stemwijzer internet

Politiek
café

De krant Debatten Televisie

Radio

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (61%) op vraag 6 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "De krant".

Anders, namelijk:


























(verkort-) partijprogramma
Actief lid van een politieke partij
Algemeen
Alle info bij elkaar
Bibliotheek
Christelijke overtuiging
Een mengeling van allerlei bronnen
Erover praten met bekenden
Facebook en bezoek politieke bijeenkomsten, bijv. in CDA-WIinkel
Folders en ik ben honkvast voor een partij, ga niet gauw naar een andere partij
Gesprekken met anderen over politiek / politieke partijen
Het partijprogramma
Ik ga op mijn eigen gevoel af. Uiteraard volg ik ook de debatten
Ik weet dat die partij waar ik altijd op stem goed is
Info blaadje van partij die mee doet.
Kenniskring
Lokale media volgen
Mijn eigen gedachten
Mijn eigen vinden ergens van.In het algemeen weet men dat de voorgehouden appels maar
even blijven glimmen!!
Overal
Overleg met kennissen
Partij
Partijprogramma
Partijprogramma's
Partijprogramma's aangereikt in het centrum
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Party programma
Persoonlijk
Praten over politiek
Programma
Raadsvergaderingen (2x)
Raadzaal zitten
Rechtstreeks contact. Raadsvergaderingen.
Samen met familie
Spreken met kandidaten
Stem niet meer
Tijdens de raadsveraderingen over de punten waar ik me met name voor interesseer
Veel lezen en luisteren vooral naar de dingen die niet gezegd worden
Vrienden gesprekken
Websites partijen
Zelf veel lezen op diverse media

Toelichting



En, door eigen ervaringen op de weg en in de straat, Hoofdstraat, Kanaalweg e.d.
Ik zou, als ik een goede keuze wil maken, erg veel tijd moeten steken in voorlichting zoeken. Ik ga
de programma's van de partijen waar ik mijn stem aan zou durven toevertrouwen, nakijken en
nog wat raadsverslagen doorwroeten. Een hels karwij.
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7 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens u, om in contact te
komen met een gemeenteraadslid?
35%

(n=351)

31%

30%
24%

25%

23%

20%
15%

11%

10%

7%
3%

5%
0%

Zeer moeilijk

Moeilijk

Neutraal

Makkelijk

Zeer makkelijk Weet niet, nooit
geprobeerd

31% antwoordt "Weet niet, nooit geprobeerd" op vraag "7 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens
u, om in contact te komen met een gemeenteraadslid?." 10% antwoordt “(zeer) moeilijk”, 34%
antwoordt “(zeer) makkelijk”

Toelichting
Zeer moeilijk



Alleen vlak voor de verkiezingen goed bereikbaar en aanspreekbaar

Moeilijk



Best wel moeilijk omdat ze vaak verstopt zitten en alleen in het openbaar
treden als er partij gewin te halen is
Wanneer je daar naar vraagt, een gesprek afspreken, en met wie?? is niet
eenvoudig. Wie gaat waar over? en wanneer is die persoon er?? Duurt
weken.



Makkelijk





Je kunt ze bellen of mailen of aan spreken op vergadering
Mijn ervaring is, als je een gemeenteraadslid op straat tegen komt je deze
gewoon aan kunt spreken.
Woont om de hoek

Zeer makkelijk




Deze zijn best toegankelijk als je de weg weet
Gewoon website raadplegen, elke partij wil voor zover ik weet altijd graag
met inwoners in contact komen, en in gesprek gaan.
Het ligt doorgaans denk ik aan de mensen zelf.Als men zelf niet beweegt blijf
je stil; zitten!

Weet niet, nooit
geprobeerd



Als je wat moeite doet, is dat volgens mij vrij gemakkelijk te organiseren.
Maar ik denk dat het 'm blijft steken in het feit dat de meeste mensen er de
moeite niet voor willen doen.
Tot mijn grote schaamte moet ik zeggen dat ik alleen maar contact gehad heb
met een duo-raadslid, en dan nog in een belangenclubje ook. Ik was niet echt
onder de indruk.
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8 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?
70%

(n=350)

63%

60%
50%
40%
30%
17%

20%

18%

10%

2%
Weet niet

Dit is om het even

Ik kijk met name naar de
kandidaat

Ik kijk met name naar de
politieke partij

0%

63% antwoordt "Ik kijk met name naar de politieke partij" op vraag "8 Wat weegt bij u zwaarder: de
politieke partij of de desbetreffende kandidaat?."

Toelichting
Ik kijk met

name naar de 
politieke

partij




Ik kijk met

name naar de
kandidaat



Dit is om het
even



En bij die partij kijk ik wel wie ik een voorkeurstem geef.
Het programma is bij mij leidend.
Ik kies een partij en stem dan altijd op de vrouw die het hoogst op de kieslijst
staat.
Ik weet toch niet wie welke kandidaat is en wat hij wilt.
In principe de partij, maar dan ook zeker naar de kandidaat
Met de partij kun je samen eventueel wat bereiken, het zwaarder laten wegen
van iemand is/komt dan niet aan de orde.
Wat doet die partij voor de burgers van Hoogeveen. Lokaal gebonden. De
landelijke politiek is ver weg en beperkt zich tot het Westen des lands.
Als een partij geen aansprekende kandidaat heeft, heb ik het gevoel dat er van
de mooie beloftes zeker weinig terecht komt.
Als ik stem is het op een vrouw
Er zijn twee antwoorden. De eerste en de tweede. Hoe vertegenwoordigt de
kandidaat het partijprogramma
Ik kijk naar de partij en de personen
Ik ben links georiënteerd, heb soms rechtse ideeën en gruwel van confessionele
en regenteske politiek. Toch zou het kunnen voorkomen dat ik op iemand van de
CU zou stemmen, als de persoon en de praktische gedachten/voornemens me
integer voorkomen.
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9 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?

(n=351)

45%
40%
35%

39%
35%

30%
25%
20%

15%

15%
10%

6%

5%

5%
0%
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

Dat hij of zij opkomt voor de
belangen van de inwoners

0%

39% antwoordt "Dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt" op vraag "9 Wat vindt u het belangrijkste
aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:

















Alle antwoorden zouden moeten gelden voor een kandidaat.
Alle bovenstaande antwoorden
Alle genoemde onderdelen zijn van belang
Christelijke achtergrond
Dat besluiten integer tot stand komen
De eerste 3
Geloofwaardig
Het grotere doel dient
Iemand die weet wat er speelt, van ongesprokejn gedrag is en staat voor het partijprogramma.
Ik vind dat iemand in deze functie aan al het bovenstaande moet voldoen. Allen even belangrijk.
Integriteit en goed letten op de uitgaven
Jammer dat deze vraag geen keuzemogelijkheden biedt,zowel de eerste en de derde vraag zijn
voor mij belangrijk,
Komt op voor belangen inwoners, geen strafblad etc.beloftes nakomt, het is niet één iets. maar
het algemeen belang en in gesprek met inwoners om samen mee te doen met de gemeente in
overleg en beleid.
Staan voor wat je zegt
Van onbesproken gedrag wn opkomt voor de bewoners
Verstand van zaken
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Toelichting
Dat hij of zij
gemaakte
beloftes nakomt







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




Ik zou hier meerdere antwoorden willen geven. Als een paal boven water
staat dat een gemeenteraadslid en al helemaal een wethouder, van
onbesproken gedrag is. Een wethouderskandidaat hoeft hij/zij niet te zijn. Ik
zie in Hoogeveen dat macht corrumpeert, in die zin dat er niet naar burgers
geluisterd wordt.
Politici komen in Nederland zelden hun beloften waar. Vandaar dat het van
weinig waarde is om een partijprogramma van dit jaar door te lezen. Je moet
het programma van vorig jaar doorlezen en kijken wat de partij cq kandidaat
daarvan heeft kunnen realiseren. Verder wil ik gaan uitpluizen hoeveel tijd de
raadsleden aan hun raadswerk hebben besteed. Hoeveel raadszittingen ze
hebben bijgewoond ook.
Integriteit is enorm belangrijk. Iedereen verdient een tweede kans, en nietveroordeelden kunnen in het geniep ook dingen hebben gedaan die niet juist
zijn.
Daarom is eerlijkheid - het nakomen van beloften - een beter meetpunt voor
integriteit dan vrij zijn van onbesproken gedrag.
Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven. Is al die jaren al
zo geweest, nu maar eens wat anders.
Omdat ik hier maar één item kan kiezen, moet dat de keuze "onbesproken
gedrag" zijn. Dat is echt een "conditio sine qua non". Corrupt bestuur is het
ergste wat de burger kan overkomen.
Plus absoluut geschikt moet zijn voor de functie.
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10 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor een
kandidaat?
(n=348)

(meerdere antwoorden mogelijk)
43%
30%
20%

12%

12%

Weet niet

Anders

6%

Dat de kandidaat ervaring
heeft in de politiek

Dat de kandidaat van mijn
leeftijd is

Dat de kandidaat uit mijn
buurt/dorp komt

Dat de kandidaat een
vrouw is

4%

Dat ik de kandidaat
persoonlijk ken

6%

Dat de kandidaat een man
is

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

Het meest gekozen antwoord (43%) op vraag 10 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor
een kandidaat? is: "Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek".

Anders, namelijk:























Als hij of zij maar kundig is
Betrokken persoon
Betrouwbaar (2x)
Betrouwbaar, eerlijk, visie, durf
Betrouwbaarheid
Bevlogenheid
Dat de kandidaat "staat"voor wij hij/zij belooft . Bij gelijke geschiktheid gaat mijn voorkeur uit
naar een vrouw :-)
Dat de kandidaat blijk geeft integer te zijn
Dat de kandidaat conflictvaardig is
Dat de kandidaat doet, waar de partij voor staat.
Dat de kandidaat het om een betere samenleving gaat.
Dat de kandidaat intelligent is en zijn mening goed kan onderbouwen
Dat de kandidaat kennis van zaken heeft en zich 100% inzet voor zijn/haar doelen.
Dat de kandidaat luisterd naar het volk en post beantwoord.
Dat de kandidaat sympathiek is en tijd heeft voor haar/zijn kiezers
Dat de kandidaat vaak genoemd is in de raadsvergaderingen, en ikndaar ook achter sta
Dat de kandidaat vernieuwend is.
Dat die persoon recht door zee is
Dat een kandidaat in eerdere werkzaamheden betrouwbaar is gebleken
Dat er jonge mensen in de politiek komend
Dat het een kandidaat is die weet waar hij of zij het over heeft.
Dat hij goed is in wat hij doet voor z'n partij
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Dat hij inzicht en intelligentie heeft
Dat hij opkomt voor de buitendorpen en niet alleen denkt aan de kern Hoogeveen
Dat hij/zij deskundig is
Dat ik het gevoel heb dat hij/zij voor mijn belangen opkomt en doet wat hij/zij zegt.
Dat ik het idee heb dat het iemand is die iig probeert waar te maken wat er in het
verkiezingsprogramma gezegd is.
Dat ik mag verwachten dat hij/zij inderdaad opkomt voor de belangen van alle inwoners van
Hoogeveen
Dat zij/ hij geschikt is voor de taak
Dat zij/integer is
De kandidaat moet weten dat hij/zij mag genieten van de taak, maar dat hij/zij er vooral zit
voor de burgers
De kandidaat ter zake kundig is
Deskundig en zakelijk
Echt het beste voor de gemeente en de inwoners wil en niet voor prestige gaat
Een fris gemeenteraadslid heeft ook wel wat, dus veel of geen ervaring vind ik belangrijk
Eerlijk betrouwbaar
Eerlijk is en beloftes nakomt
En opkomt voor de belangen van alle burgers.
Enthousiasme, betrouwbaar ogen
Enthousiast
Erg betrokken is bij allerlei plaatselijke onderwerpen. Niet gerelateerd aan de landelijke
politiek.
Geen (2x)
Geen voorkeur.
Geen vriendjesp najaagt
Geschikt voor de job
Het gaat mij enkel om de inhoud.
Hij/Zij moet krachtig onze belangen uitstralen
Hoop op een vlotte kandidaat die weet wat er in hoogeveen speelt.
Iemand die de gezond/armoede/leefbaarheid voor alle inwoners hoog in het vaandel heeft
staan!!.l
Iemand die ook daadwerkelijk doet wat hij zegt
Integer is
Integere persoon die staat voor het algemeen belang
Intellectueel en qua houding en gedrag geschikt is.
Jonger dan 50 jaar en meer gezien hebben dan Drenthe.
Kwaliteit en capaciteit
Kwaliteit en inzicht in de problematiek
Mix van persoon en ervaring
Moet alles in zich hebben
Principieel is
Sociaal, goede spreker en kalm
Sociaalbewogen
Stem op lijsttrekker
Ter zake deskundig zijn
Verstand van (politieke) onderwerpen, beleid baseren op (wetenschappelijk) onderzoek
Verstand van zaken hebben
Vooral niet beïnvloed door de politiek
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Toelichting



Positieve discriminatie. Vrouwen komen te weinig aan bod. Ik heb het idee ook dat vrouwen in
de (lokale) politiek oprechter zijn.
Wanneer die persoon, man of vrouw, in een ander dorp woont dan in Hoogeveen, wel in de
gemeente, mij best! Doe wat je belooft, is belangrijker.
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11 Als u de gemeente Hoogeveen een tip mag geven om de opkomst te
verbeteren, wat zou u dan zeggen? (n=345)
Tip (39%):

































( symbolisch € 10,- )
Afstand nemen van Haagse Politiek.
Als het even kan via digitale snelweg stemmen, bijvoorbeeld met DigiD maar wel anoniem.
Als je als gemeente echt voor iedereen opkomt, nadenk over wat je doet, goed voor je mensen
zorgt, antwoord op mails, je betrouwbaar gedraagt zodat mensen de gemeente vertrouwt dan
gaan mensen vanzelf wel stemmen.
Als men beter luistert naar de kiezers en men dit ook uitdraagt geeft men de kiezers het gevoel
dat ze er in betrokken zijn .
Belang van stemmen benadrukken zie vraag 1.1
Besteed meer aandacht aan de inhoudelijke standpunten in de plaatselijke kracht. meer
inhoudelijke publicatie dus. Per thema gebundeld (niet te veel tekst) en per partij de geschreven
standpunten er onder. Dit wekelijks in de gratis editie.
Besteed veel aan bekend maken van de programma's van de partijen door middel van huis aan
huis volders /brochure en met een goede stemwijzer.
Betaal de stemmer
Beter bewoners in lichten
Beter de wet uitvoeren
Betrokkenheid stimuleren
Bewoners laten meedoen/betrekken bij zoveel uitvoeringeals mogelijk is.
Bijeenkomst
Bijeenkomsten over politieke onderwerpen met meerdere partijen
Breng de partijprogramma's naar de stemmers i.p.v. vice versa.
Dat men zich meer laat zien in de buitendorpen en niet in de ivoren toren zitten in Hoogeveen,
en dat ze iets realiseren.
De stemmers bolonen
De straat op en mensen bezoeken en niet alleen voor de verkiezingen
Digitaal stemmen
Doen wat men de burgers belooft heeft tijdens de campagne en niet zoals zo vaak de belofte,s
niet na komen om maar in het college van b en w te komen . kortom betrouwbare politiek
bedrijven zodat misschien de volgende gemeente verkiezingen de op komst misschien wel 100%
is.
Duidelijk laten zien dat de stemburo's binnen bereik van iedereen zijn, openbaar vervoer regelen
voor mindervaliden en ouderen
Duidelijke presentatie van kanidaten en verschillen tussen hun standpunten
Een mooie balpen gratis af te halen bij het stembureau.
Feestelijk maken
Focus op de jongere doelgroep bij campagne om te gaan stemmen
Frappe toujour met leesbare verhalen over raadsvoorstellen in regionale media sociale media
Ga "DE WIJK " in en praat met de mensen Bel zomaar aan
Ga de straat op, praat met mensen, doe het via Facebook. Niet alleen in hoofdstraat. Maak
verkiezingsprogramma in hapklare brokken. Heb debatten tussen partijen over afwijkende
onderwerpen. Personaliseer. YouTube gebruiken.
Ga er op uit en laat je zien! Langs plekken als het voetbalveld, buurthuizen, bibliotheek, enz.
Ga in gesprek met de inwoners, zoek ze op.
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Ga meer naast de burger staan,kijk hoe die in het leven staat
Geef aandacht aan de kleine organisaties, heden ten dage moeten organisaties fuseren met als
gevolg dat de grote instellingen te dwingend zijn en vrijwilligers gedemotiveerd raken. Voorkom
dat. Hou dus ook de gedachte vast van, voor en door de Hoogevener
Geef elke stemmer een presentje. Mensen zijn daar gek op. Sneu genoeg.
Geef korting op de WOZ al men aan kan tonen gestemd te hebben
Goodybag
Goodybag/presentje voor stemmen
Gooi eindelijk dat stuk water in Nieuwlande eens dicht en maak er parkeerplaatsen van en een
fietspad erover.
Gooi niet onnodig geld over de balk zoals de verlichting onder het viaduct die gekleurde lampen
is zonde van het geld
Gratis koffie meer lokale folders
Hameren op het belang van stemmen
Het torentjhe veel meer vullen met uitleg b.v. voor raadsavonden. maak het aantrekkelijk om
naar de raadsavond te gaan
IN de krant goed laten noteren, waarom een partij voor een bepaald standpunt is.
Interviews in de gratis kranten van de kandidaten/partijen
Interviews in de krant met mensen waar je op kan stemmen
Investeer in kwaliteit van raadsleden
Investeren in jeugd(zorg)
Je houd een centrum niet leefbaar door er een doorgaande weg door heen te laten lopen en die
dan nog te versmallen ook, veel opstoppingen tegenwoordig rond het kruis.
denk ook meer
aan de veiligheoid van fietsers
Jongeren erbij betrekken.
Kijk meer naar de straten en plantsoenen in d e wijken. Denk niet alleen aan die H en ook niet
aan industrieel belang
Laat de fiesen dehand uit steken
Laat duidelijk zien dat er gemeenteraad verkiezingen zijn. En laat de deelnemende partij zich
profileren waar ze voor staan
Laat je gezicht ook zien na de verkiezingen.
Laat mensen via hun digidD online stemmen
Laat mensen weten dat hun stem echt telt.
Laat uw ja ja zijn en uw nee nee
Laat wijsheid zegevieren
Langs de deuren gaan
Luister eens wat meer naar de inwoners
Luister eerst naar de burger en maak dan pas plannen
Maak de gemeente politiek tastbaar.
Maak de verkiezingen open en inzichtelijk voor alle stemgerechttigen.
Maak directer inzichtelijk wat de gemeenteraad doet voor de burger
Maak er wat leuks van!
Maak het levendiger. Alleen met een stand op de markt of in een buurtcentrum bereik je de
kiezers niet. Tevens kontrast
Maak meer mogelijk, door minder ambtenarij
Maak meer tamtam in en zeker ook rond Hoogeveen
Maak nog meer en nog beter gebruik van de massa media?
Maak nu een kenbaar in de Hoogeveense couran met Foto en laat hem ?zij zich de komende
jaren wil gaan in zetten
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Meer aandacht aan schenken op een manier die voor iedereen te begrijpen is.
Meer objectieve info in de krant.
Meer open en met bewoners in gesprek , gebeurd al wel maar moet beter de inwoners
betrekken bij .......
Meer PR
Meer promotie/aandacht aan schenken, meer informeren bijv. middels een speciale website
speciaal voor de verkiezingen die voor iedereen begrijpelijk is.
Meer reclame maken
Meer ruchtbaarheid aan de verkiezingen geven
Meer scholen als stemlokatie en bijv in of vlakbij elk winkelcentrum een stembureau.
Meer stembureaus
Meet & greets!
Mensen ervan overtuigen dat stemmen het minste is wat ze kunnen doen, en ze het recht geeft
om ook mee te praten over het reilen en zeilen van de politiek. Geen betrokkenheid = geen
inspraakrecht.
Net als de politieke partijen "de straat" op.
Neutraal vervoer vanaf bejaardenhuizen
Niet alleen maar ten tijde van de verkiezingen de bevolking betrekken bij de politiek, maar ook
op andere momenten. Via krant, andere media en dan vooral in begrijpelijke taal
Niet alleen via internet reclsme maken,ook via krant en radio
O/d dag van de verkiezing met de verkiezingslijst bij de deuren langs dat er thuis gestemd kan
worden.
Onbetrouwbarefiguren als Jan Steenbergen negeren.
Op alle mogelijke platforms actief aanwezig zijn
Op meerdere dagen (dus zaterdag en door de weeks) een info markt organiseren op een centrale
plaats waar alle partijen aan meedoen.
Openbare politieke debatten
Opkomst verplicht stellen zoals vroeger
Oproep butgemeester
Organiseer een verkiezingsdebat
Organiseer op meerdere plekken in de gemeente politieke bijeenkomsten
Organiseer voor jongeren de feest voor de democratie (avond/nacht) en om 12 uur stemmen op
het gemeentehuis!
Ouderen ophalen
Ouderen zorg aandacht geven en opkomen voor de ouderen helpen en niet links laten liggen.
Partij die voor beperking van het gemeentleijk apparaat is.
Partijen in de media programma’s laten presenteren
Persoonlijker campagne voeren
Politiek cafe in gemeentehuis organiseren met alle lijsttrekkers en dwingentot concreetheid dmv
goede sturing.
Politiek moet ook na verkiezingen goed contact houden met de basis
Praat met inwoners, vraag waar zij behoefte aan hebben.
Presentatie van alle kandidaten met voorstelronde in de Tamboer met verkiezingsmarkt
Publicatie bij iedereen in de brievenbus
Sluit het AZC, stop met voorrang aan asielzoekers op woningen. Eigen volk eerst.
Sport voor de jeugd
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Spreek elke doelgroep aan op zijn manier, de jongeren via youtube of app, ouderen via de
krant/persoonlijke brief, om de opkomst te verbeteren zou ik de tegen de kandidaten willen
zeggen, laat u zien. Ga het dorp of een wijk in, laten zien wie u bent en wat heeft u voor met
Hoogeveen. De allerbeste "reclame" is nog steeds mond op mond reclame en het zien van
resultaten uit het verleden. Mijn stem is de vorige verkiezing dit keer ook naar een persoonlijk
kandidaat gegaan en toen naar de partij. Veel gezien en ervaren dat hij het beste met de mensen
in Hoogeveen voor had, al moest daar soms harde maatregelen voor worden genomen, hij kon
het 'uitleggen".
Stembureau op het station
Stemmen via internet
Stemmen via internet mogelijkmaken
Toeganklijker maaken voor mensen die een visueele beperking hebben
Transparanter zijn en niet alleen communiceren in het Torentje die je bij zwak licht niet kunt
lezen omdat de letters te klein zijn en op een blauwe achtergrond gedrukt zijn
Veel aandacht aan schenken. Desnoods het komen stemmen belonen
Veel aandacht geven in de plaatselijke kranten en internet pagina s
Veel zichtbaarder zijn in de alledaagse levens van de inwoners
Verloting 'etentje'
Vertel geen leugens
Verzand niet in partijpolitiek maar laat het belang van de burger zwaarder wegen
Via soc. media kanalen en de HC mensen enthousiasmeren te stemmen omdat ieder mens deel
neemt in de maatschappij.
Voer elk jaar campagne en niet alleen 1x in de 4 jaar. Leg continue verantwoording af.
Communiceer en je krijgt een band. En hogere opkomst.
Voorlichting geven in het dorp zelf, en dan ook zijn inzicht en beloftens na komen
VOORLICHTING!!!
Vooruitstrevender worden
Vraag jonge mensen om op het stembureau te gaan zitten, er zitten nu heel veel ouderen
Wat meer reuring op de stembureau's en de vastgeroeste mensen achter de tafel eens
vervangen.
Wees het hele jaar door zichtbaar en aanwezig
Zeg wat je doet en doe wat je zegt
Zie onder
Zo door gaan maar allert blijven.
Zoek de mensen op
Zorg dat belangrijke voorzieningen hier blijven/komen
Zorg dat ber voldoende werk voor de jeugd is/komt. Hou het uitgaansgeweld in de hand.
Zorg dat het bekend is hoe de bewoners het vinden om in Hoogeveen te wonen door middel van
bijv. een enquete ofzo
Zorg op tijd voor een goed en duidelijk partij programma.
Zorg voor koffie/thee; cake/koekje

Ik wil geen tip geven (28%)
Weet niet (32%)
Toelichting
Tip:



Folders, krantenartikelen, berichten in diverse media verzuipen binnen het grote
aanbod en mensen lezen ook binnen deze media vooral selectief: koppen snellen, een
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Weet
niet






artikel kiezen op grond van afbeeldingen. Verkiezingsprogramma's worden gelezen door
mensen die geïnteresseerd zijn en toch wel gaan stemmen. Je treft een veel breder
publiek bij de supermarkt op zaterdag.
Geef gedurende de zittingsperiode voorlichting en verslag van de werkzaamheden van
de raad en het bestuur. Je ziet wethouders alleen in de (lokale) kranten als ze kunnen
shinen. Als ze een fietspaadje kunnen asfalteren of een garage openen. Ze geven geen
thuis als je een probleem aanmeld. Dat spelen ze door aan ambtenaren die àltijd gelijk
hebben.
Veel mensen klagen over van alles maar gaan niet stemmen. Die moeten zich ervan
bewust worden dat stemmen helpt om eens een andere zetelverdeling te krijgen.
Veel promoten in de Hoogeveensche Courant en mooi weer bestellen!
Voor de verkiezingen kenbaar maken welke items ook na de verkiezingen zoveel
mogelijk uitgevoerd zullen worden.
Dan ben je als gemeente transparant en wekt dit vertrouwen
Als alles gaat zo die gaat, vinden mensen het allang goed en is er misschien weinig
noodzaak tot "actie", dus om via stemgedrag de gang van zaken te beinvloeden. Krom
gezegd: opkomst verbeteren kan alleen als de zittende partijen er een idiote bende van
maken (maar doe dat dus maar niet).
In onze opvoeding hebben wij meegekregen om te gaan stemmen. Onze ouders en
grootouders gingen ook altijd stemmen.
Jullie doen al je uiterste best, alleen maar complimenten. Mag ook wel een keer
toch???????
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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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