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?
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Toelichting
Ja, op dezelfde partij
als vorige keer



Andere partijen/raadsleden komen hun gedane afspraken NIET na

Nee, nog geen idee
maar ik ga wel
stemmen







Afhankelijk van de programma's
De lokale politiek heeft te weinig kwaliteit om de complexe zaken te
best
uren
De politiek is zo verzwakt en de democratie staat onder druk
Eerste x dat ik in deze gemeente ga stemmen
Ken de verschillende programma s van de partijen nog niet
Ook afhankelijk van de partijprogramma's, visie, prioriteiten en
vertrouwen in de partij
Verkiezingsprogramma en namen zijn mij nog niet bekend
Zie ik tzt



Ze doen toch wat ze zelf willen






Ik ga niet stemmen

1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:





Geïnteresseerd in lokale aangelegenheden
Geloofsovertuiging
Het is een recht waar ik gebruik van moet maken vindt ik.
Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen

Toelichting






Democratisch
Er komt een tijd dat de stemmer gehoord wordt en dat politieke spelletjes en eigen belangen
opzij gezet worden.
Geen
Geen extra toelichting
Recht voor burger
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1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
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Anders, namelijk:


Dat heb ik al bekent gemaakt

Toelichting



Ik heb ambtenaren bij mij thuis gehad Die geven nergens niks om wij hebben al jaren last van
laden en lossen van a/h een ambtenaar maakte het wel heel bond hij zegt die oude mensen
met de rollator moeten maar over de kisten heen ( springen ) hoe vind je dat en de volgende
zegt zoekt het maar uit nu ben jij aan de beurt Dan weet je hoe ik er over denk bij de
gemeente.
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1.3 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
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Let op! Zeer laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:



Ik ben verhuisd.
Ik heb geen vertrouwen in de lokale politiek
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2 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Someren
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:




























Alles, zowel lokaal als landelijk
Bereikbaarheid
Burgerbelang > ondernemersbelang, daadkracht gemeentebestuur
Criminaliteit / drugs
Duurzaam bouwen, groen projecten.
Duurzaamheid
Evenementen
Handhaving regels
Hangjongeren
Horeca, centrum
Immigranten
In principe zou de partij aan alle onderdelen aandacht moeten besteden ook waarom ze
bepaalde onderdelen minder aandacht besteden met motivatie
Jongeren
Meedenken met bouwplannen en niet meteen alkes afkeuren
Meer senioren woningen in centrum.
Milieu (2x)
Onderwijs
Recreatie / Horeca
Samenwerking en integratie tussen de kerkdorpen en buurgemeentes
Scholen
Sport
Strenger handhaven voorkomt problemen
Toekomstige economische ontwikkelingen
Verantwoord investeren. Werk aanbesteden aan lokale ondernemers
Verkeersbelasting Kanaalstraat
Verkeersdoorstroming en meer parkeergelegenheden.
Water overlast
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Wateroverlast in someren noord

Toelichting










Bij hevige regen zoals tegenwoordig regelmatig voorkomt kan op vel plaatsen het water niet weg
en geeft veel overlast.
Denk aan de ouderen zij hebben Someren groot gemaakt niet de jeugd
Eigenlijk aan alles ,is allemaal belangrijk en niet beloven maar doen en meer de bevolking raad
plegen zo als in de gemeente schagen met de gemeente raad lid van geluk
Geen extra toelichting
Het zou van toegevoegde zijn indien vooraf vanuit de gemeente een soort van omgevingsanalyse
wordt opgesteld zodat je als stemmer ook de partijprogramma's kunt beoordelen. Je kunt een
meer gerichtere keuze maken waar de verschillende partijen voor staan in relatie tot de
ontwikkelingen die spelen.
Meer aandacht noodzakelijk voor huisvesting senioren stimuleren bouw appartementen
Ouderen zorg en met name woningen voor senioren
Pak die drugdealende hangjongeren eens aan en niet te vergeten die horeca-ondernemers die dit
alle faciliteren
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