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Gemeenteraadsverkiezingen Deurne
Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Eind vorig jaar hebben we via het
burgerpanel hierover al een onderzoek gehouden. Toen bleek een ruime meerderheid nog zwevend.
Inmiddels komt de dag dat we mogen stemmen steeds dichterbij. Weet u al waar uw stem naartoe
gaat?

1 Weet u op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen?
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Ja, op dezelfde partij Ja, op een andere
Nee, nog geen idee
als vier jaar geleden partij dan vorige keer
maar ik ga wel
stemmen

Ik twijfel of ik ga
stemmen

Ik ga niet stemmen

35% antwoordt "Ja, op dezelfde partij als vier jaar geleden" op vraag "1 Weet u op welke partij u gaat
stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?." Daarnaast weet 35% nog niet waar ze op gaan
stemmen, wel dat ze wel gaan stemmen.

Toelichting
Ja, op
dezelfde
partij als
vier jaar
geleden









De partij die streeft naar gezondheid van mens en dier, in een groenere en betere
leefomgeving, Geen roofbouw pleegt maar duurzaam en uiterst zorgvuldig
omgaat met haar leefomgeving en transparant is in haar beleid naar inwoners.
Heeft het goed gedaan in de coalitie de laatste vier jaar.
Ik ben lid van de steunfractie.
Niet de partij is belangrijk, maar de mensen achter de partij. Doorslag geeft niet
het verkiezingsprogramma maar de mensen die kandidaat zijn voor de
gemeenteraad. Partijen zouden ook verplicht moeten zijn om kandidaat
wethouders bekend te maken. Ook de opvatting van partijen over democratie en
bureaucratie bij besluitvorming in de raad speelt een rol. In het algemeen gezegd:
politieke partijen zijn verleden tijd, burgers zijn aan zet.
Niets
Partijprogramma’s vergelijken
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De partij waar ik de vorige keer op gestemd heb besteed totaal geen aandacht
aan onderwijs.
Deze sluit ditmaal meer aan bij m'n eigen visie dan de vorige
Ik zoek het verschil.
Ontwikkelingen binnen de gemeente Deurne die ons niet gerust stemmen over
adequate antwoorden op maatschappelijke problemen
Vier jaar geleden woonde ik nog niet in Deurne
- Ik weet niet meer op welke partij ik de vorige keer gestemd heb
-ik heb wel een idee, maar twijfel nog tussen 3 partijen
Hoofditem is voor mij intensieve veehouderij. De partijen die echt willen
aanpakken wijken op andere punten veel van mijn ideeén af.
Ik zou niet weten waar ik op moet stemmen. Ik weet niet waar welke partij voor
staat. Het zou helpen als ik een flyer in de bus krijg waarop een aantal
speerpunten per partij staan. Ik heb/maak geen tijd om op internet van alles over
de betreffende partijen op te zoeken.
Moet me nog verdiepen in de partijprogramma’s
Nog geen duidelijke programma's per partij of persoon waar ze voor staan..
Nog te weinig informatie mbt de vierkiezingsplannen van de deelnemende
partijen!
Voorheen altijd op een landelijke partij gestemd. Maar het standpunt en de
houding de laatste jaren t.o.v. de agrarische sector en de problematiek
hieromtrent in de gemeente heeft me aan het twijfelen gebracht.
Waarschijnlijk stem ik zoals bij andere verkiezingen de laatste jaren BLANCO
Als Ik ga stemmen stem Ik blanco, omdat geen enkel partijprogramma mij
aanstaat.
Er is tot nu te weinig bekent over de programas
Totaal geen zicht op de kandidaten, buiten de koppen/foto's vanaf 3 weken voor
verkiezingen in de lokale pers en op een bill-board.
Al vele jaren kan ik alleen maar concluderen dat het niet uitmaakt wat of wie er in
de gemeenteraad zit. Het betrekken van de inwoners, minstens daar waar
inwoners direct geraakt zijn of worden, is er veel te weinig initiatief vanuit de
gemeentelijke instanties noch van de gemeenteraad. Alleen als er gestemd kan
worden hoor je de groepen van de gemeenteraad of nieuwe groepen die in de
gemeenteraad willen komen.
Wordt toch niet naar de burger geluisterd
Ze doen toch altijd wat ze zelf willen en luisteren niet naar de burgers
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1.1 Hoe komt u tot een stemkeuze?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=440)
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Ik stem altijd op dezelfde partij
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Ik bezoek politieke
forumavonden

20%

7%
Weet niet

Anders, namelijk:

Via de kieswijzer van ED

Via de Lokale Stemwijzer van
het Weekblad voor Deurne

Ik luister naar de lokale
omroep

Ik lees het ED

Ik lees het Weekblad voor
Deurne

0%

Het meest gekozen antwoord (52%) op vraag 1.1 Hoe komt u tot een stemkeuze? is: "Ik lees het
Weekblad voor Deurne".

Anders, namelijk:

























Bekijk de programma's
Ben als ondernemer verbonden met de gemeente
Ben lid van landelijk politieke partij en dit is ook mijn keuze lokaal
Combinatie
Doornemen partijprogramma's
Eigen ervaringen en gesprekken anderen
Eigen meniongsvorming
Eigen orientatie
Er is meer dan economie
Familie
Gesprekken met anderen
God zegen de greep
Heb vertrouwen in de personen op die lijst
Hier en daar wat info op vragen.
Ik bekijk de partijprogrammas op internet
Ik ben lid van een partij
Ik benader raadsleden en stel vragen.
Ik ga volg de gemeentepolitiek via de site van de gemeente en ik ga naar vergaderingen.
Ik houd me op de hoogte van waar ze voor strijden in de afgelopen 4 jaar
Ik ken de kandidaat
Ik kijk het hele jaar door wat een partij teweeg brengt
Ik kijk naar de afgelopen 4 jaren hoe de partijen het gedaan hebben.
Ik kijk naar welke personen op de lijst staan
Ik kijk wat belangrijk is voor mij
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Ik lees de programma's van alle partijen
Ik lees hun partijprogramma
Ik lees partijprogramma's
Ik verdiep me in de partijprogramma's
Ik volg andere sites
Ik volg de politiek
Ik volg de politiek doorgaans altijd.
Ik volg hen
Ik wil een groene partij
Internet (2x)
Internet partijprogramma
Is de enige partij die zich ECHT iets gelegen laat liggen aan natuur en milieu
Kennis
Kieswijzer, weet nog niet welke
Lees de partijprogramma`s op internet
Lees partij programma
Lid van de partij
Moet landelijk en provinciaal netwerk Hebben en niet te veel onhaalbare onzin uit kramen.
NRC
O.a.volkskrant
Onderbuik
Op basis van een specifiek onderwerp
Partij programma's lezen
Partijprogramma
Partijprogramma's doorspitten
Partijprogramma's lezen (2x)
Persoonlijke contacten
Programmas op websites
Reacties op ontwikkelingen binnen Deurne,. w.o. in d elandelijke pers
Sites van de politieke partijen
Social media
Speerpunten van de partij
Stem op de man of vrouw waar ik vertrouwen in heb
Stembiljet
Vele lokale en sociale media
Via de actualiteit
Via partijprogramma's op de internetsites
Via website van de gemeente deurne
Visie van de partij past bij de mijne
Wat de partij doet en voorstelt
Wat doen ze op sport gebied en onderwijs
Website partijen
Zelf zoeken
Zie toelichting
Zij intereseren zich in de zorg in deurne door zzelf aanwezig te zijn en zelf een avond voor de
zorg te organiseren .
Zoek de informatie op de site van de partij
Zoek overal naar info
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Toelichting



















Authenticiteit van een partij is voor mij heel belangrijk naast het hebben van een visie die recht
doet aan de evenwaardigheid binnen de maatschappij. Zodra je niet authentiek bent val je
tegenwoordig direct door de mand. Mooi leerproces maar het schiet daarmee niet op.
Behalve dan 4 jaar geleden. En mits er intussen niets, of juist iets veranderd is in mijn opinie.
De lokale stemwijzer van het weekblad voor Deurne heeft mij enorm geholpen om de
standpunten van de diverse partijen inzichtelijk te krijgen.
En ik lees de partij programma's
Extra is erg weinig informatie beschikbaar over de verschillen tussen de partijen.
Heb duidelijke persoonlijke visie en stem daarop af welke partij ik kies
Heb gezien wat het huidige college verkeerd heeft gedaan, onder andere de mestfraude, de
bomen omkappen etc. Dat heeft mij aan het denken gezet
Het programma van de partijen doorgenomen en daar bleven er 2 voor mij van over. Ken
enkelen v.d. kieslijst
ook persoonlijk in ander verband al langer en geef deze partij mede daarom m'n stem
Ik kijk maar naar één item, en raadpleeg daarvoor de stemwijzer
Kijk en luister en lees veel
Lokale stemwijzer ontbreekt de PVDA.
Met weekblad van deurne stemwijzer en kieswijzer ED kom ik op een compleet ander
stemadvies.
Ongeveer het tegenovergestelde . Vreemd.
Plaatselijke media geven onvoldoende informatie. Kranten als Trouw, NRC en Volkskrant zijn
onmisbaar bij het vormen van een mening over prioriteiten. Gemeentelijk bestuur wordt sterk
beïnvloed door trends in de wereld.
Stem deze partij omdat ik vind dat eindelijk stappen moeten worden gezet m.b.t. de overlast
t.a.v. de intensieve veehouderij en andere gevolgen hiervan
Via berichten uit meerdere dagbladen over: 1) mistoestanden in de agrarische sector. 2)
buitensporige economische groei voor een minderheid van de bevolking.
3) lucht en grondwater vervuiling.4) Verkwanselen en uitputten van natuurlijke bronnen en het
landschap.
Volgens de kieswijzer van het ED zou ik op de VVD uitkomen maar volgens de lokale stemwijzer
kom ik bij het CDA uit, deze stemwijzer is beter en gedetailleerder als die van het ED.
VVD Deurne is de enige partij die mij structureel informeert.
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2 Als u kijkt naar de vorige verkiezingen: op welk moment
was uw stemkeuze definitief?

(n=455)
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Weet niet
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met bekenden

Nadat ik wist welke personen
zich verkiesbaar hadden gesteld

Nadat ik de partijprogramma’s
had doorgenomen

6%

Pas in het stemhokje
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Ik stem altijd op dezelfde partij
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41% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma’s had doorgenomen" op vraag "2 Als u kijkt naar de
vorige verkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:





















Altijd blanco. Waarom staat die keuze er niet bij, ga wel naar het stemhokje en gebruik dus wel
mijn recht om te stemmen dat is anders als wanneer je niet gaat stemmen. Een van de reden dat
de politiek niet naar kiezers luistert
Buurtgenoot
De partij die het beste bij mij past
Door info op te vragen of te verzamelen
Geschiedenis afgelopen 4 jaar
Hangt af van plannen op gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.
Keuze voor landelijke partij, die lokaal ook het meest met mijn wensen overeenkomt.
Lid van de partij
Na lezen krant e.d.
Omdat ik niet op zittende partijen wilde stemmen, dus vooraf
Op basis van een Landelijke Partij
Stemde al enkele jaren op dezelfde partij
Stemwijzers
Toen ik de keus duidelijk had
Vertrouwen in de landelijk lijn en beleid
Via forum avond waar 1 partij zich duidelijk uitspreekt over aantal varkens in Deurne
Vorige keer andere gedachte
Waarschijnlijk is dit aan de hand van een stemwijzer bepaald
Wat ik denk dat de groenste partij is
Weekblad voor Deurne editie
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Welke partij die op korte termijn de spoorweg tunnel wil realiseren is al minstenens 18 jaar te
laat had deurne veel beter op de kaart gezet en hadden we nu een veel welvarende deurne
gehad dat is mijn mening
Wisselende redenen
Ze beloven en veranderen .stem niet meer

Toelichting
Ik stem altijd op
dezelfde partij



Zie ook antwoord op vraag 1. Voorheen stemde ik altijd op dezelfde
landelijke partij.

Nadat ik de
partijprogramma’s
had doorgenomen



Dat doe ik altijd

Nadat ik wist welke
personen zich
verkiesbaar hadden
gesteld



Deurne moet een andere koers varen daarom mijn stem op een nieuwe
partij
Programma's worden door sommige partijen in een la gelegd als de uitslag
bekend is. Daarna begint het pokeren over macht. Coalitievorming heeft
nauwelijks nog iets te maken met de vooraf gemaakte programma's.

Anders, namelijk:










Geen vertrouwen meer in de hele politiek
Ik woon aan een onverharde weg die onvoldoende door de gemeente
wordt onderhouden. Ook nabijheid van ernstig verontreinigende
veebedrijven baart me zorgen. Veel overlast van stank, herrie (ook midden
in de nacht en heel vroege morgen) van bijbehorend zwaar vrachtverkeer,
en van vliegen. Buitengebied oostenlijk van Deurne is een groot vervuilend
industrieterrein van de boeten geworden. Aanwijzen tit speciaal daarvoor
bestemd gebied is negeren van de daar(bij) wonende burgers.
Publicatie van groepering deed mij besluiten tot keuze.
Zie bovenstaande toelichting onder 2.
Na wetenschappelijke lezingen door artsen over gezondheid risico's tav
landbouw..Lezingen over duurzaamheid en energie.
Zie vorig antwoord
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3 Kijkend naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vindt u
dat de partij waar u op heeft gestemd, uw stem goed heeft
gebruikt?
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37%

(n=448)
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Ik heb niet gestemd tijdens de
vorige
gemeenteraadsverkiezingen

Nee

Ja

0%

37% antwoordt "Ja:" op vraag "3 Kijkend naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vindt u dat de
partij waar u op heeft gestemd, uw stem goed heeft gebruikt?."

Ja, want:





















.
Aandacht voor woningbouw!
Afspraken zijn nagekomen
Aktief resultaat werking
Belangen worden goed behartigd
Belofte waar gemaakt
Betrokken en durft zaken aan de orde te stellen zoals de mestfraude.
Constructieve oppositie gevoerd
De belangrijke punten zijn gemaakt
De gemeentebelastingen zijn niet veel gestegen.
De partij heeft integer gehandeld.
De probllematiek staat nu wel o p de agenda
Deze partij heeft de accenten zoals vooraf aangegeven in het programma ook daadwerkelijk
vertaald in beleid en activiteit!
Deze partij heeft de afgelopen 4 jaar heel wat voor Deurne gedaan
Doe wat je zegt en zeg wat je doet
Doen het goed
Doen waar ze voor staan.
Doen wat ze zeggen m.i
Er begint langzaam wat te veranderen
Er is best veel bereikt. Alleen dit jaar kan ik Er niet op stemmen omdat de partij in Deurne niet
actief is helaas wel in andere gemeente
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Er is veel besluitvorming geweest conform het programma
Er zijn dingen ten goede veranderd
Er zijn elke keer toch weer zaken verwezenlijkt!
Er zijn veel zaken goed afgerond en veel nieuwe zaken opgepakt
Financieen in orde
Geen misstanden of verkeerde keuzes gemaakt
Goe beleid gevoerd
Goed
Goed deelgenomen
Goede acties
Goede coalitie
Goede oppositie gevoerd
Groener geworden
Hebben een goede raadsperiode hun werk gedaan
Hebben gedaan wat ih programma stond.
Hebben gezorgd voor een goed beleid
Hebben hun standpunt niet verloochend
Hebben hun uiterste best gedaan tegen de desastreuze stroom in
Hebben voldaan aan mijn ideeen
Het stemmen verlies lag niet an het gemeentelijke werk,maar het beleid op landelijk niveau.
Het verschil tussen de kernpunten van de andere partijen is niet groot
Hij is voor Cultuur en de Wieger.
Ihkv wmo, zorg ed concrete resultaten geboekt en actief bij bestaande vormen van zorg.
Ik ben het vaak eens met de partij
Ik ga er nu weer op stemmen
Ik vind dat de wethouder goed overkomt
In verhouding met machtsfactor
Interesse gediend
Ja zij hebben het politieke klimaat in Deurne om willen gooien, en dat is wat ik ook wil.
Komt op voor de inwoners van Deurne (AZC)
Laat goed van zich horen
Lijn gevolgd welke ze vooraf beloofden
Lokale sociale onderwerpen vindvik belangrijk
Luis in de pels. Klein maar fijn.
Met name de zorg heeft veel aandacht gekregen en er is weer veel bouwactiviteit in Deurne
Mijn partij is dienstbaar aan alle inwoners en niet alleen aan een beperkte doelgroep
Nadruk op zaken die ik belangrijk vind
Op bepaalde punten wel.
Partij ideologie is heilig
Partij zet zich in voor stop vd groei van aantal varkens
Prima invulling in college
Programma komt het kortste bij mij in de buurt
Standvastig en haar beloften nagekomen
Transparant Deurne bracht de gemeentelijke mededlingen terug naar het Weekblad
Uitgekomen wat ze toen vertelde
Van een kleine partij in de oppositie kun je niet meer verwachten.
Veel beloftes nagekomen
Veel bereikt door de wethouder Marnix Schlösser
Veel terug te zien in het gevoerde beleid
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Veel waar gemaakt
Werkelozen worden aan het werk gezet
Zaken geregeld
Ze doen goed hun best
Ze hebben alles gedaan wat in hun vermogen lag om hun programma na te komen.
Ze hebben daar waar mogelijk de standpunten juist verdedigd
Ze hebben echt een tegenstem gebracht in de raad.
Ze hebben een gedegen oppositie gevoerd
Ze hebben oppositie gevoerd zoals dat een oppositiepartij het hoort te doen
Ze hebben zich aan hun afspraken gehouden
Ze heben gedaan wat ze bellofden
Ze heeft mijn voorkeuren verdedigd
Ze heeft redelijk haar standpunten verdedigd
Ze komen na wat ze zeggen
Ze minn visie voorstaan
Ze staan ook in voor mijn standpunten
Ze staan pal voor hun idealen
Ze strijden voor milieu en leefomgeving en tegen teveel intensieve veehouderij. Dit is voor mij
een zeer belangrijk punt in deurne
Ze vertegenwoordigd mijn standpunten.
Ze zijn actief betrokken en hebben een duidelijke mening
Ze zijn actief en hebben een duidelijke mening
Ze zijn nagekomen waar ze voor staan
Zie vorige
Zij hebben vast gehouden aan hun programma.
Zij hebben veel geinvesteerd in het bijstellen vam actiepunten!
Zij houden de burgers goed op de hoogte
Zij proberen de doelstellingen te verwezenlijke zonder poespas
Zij werken voortreffelijk in de oppositie
Zij zetten zich in voor een beter milieu.

Nee, want:















Afspraken niet nagekomen
Alleen maar praten, niet handelen daarna
Beloftes niet nagekomen
Bibliotheek is achteruit gegaan en te weinig gedaan aan de luchtverontreiniging in Deurne
De andere zijn te groo
De beloftes zijn niet helemaal waargemaakt
De kerkdorpen worden een beetje vergeten en het veestapel probleem inclusief fraude word
niet opgelost en er word niet hars genoeg opgetreden tegen wiet kwekers
De man is waardeloos gebleken
De partij waarop ik gestemd heb heeft op meerdere vlakken mijn vertrouwen beschaamd. (CCD,
Hippisch Centrum, Centrummanagement enz.)
De partijj waarop ik stemde heeft zich verkocht aan de VVD landelijk
De peel nog onder water gezet
De pijlpunten zijn niet nagekomen waar ik baat bij had.
De politiek is niet veranderd
De uitslag was onvoldoende om een verandering te bewerkstelluigen
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De vaste lasten blijven maar stijgen. Ik kan er met mijn salaris amper van leven.
Degene stap halverwege op. Niet netjes.
Die was in de oppositie terecht gekomen.
Div mensen in deurne mogen meer dan anderen
Doet niets voor neerkant
Er is niets tot weinig van gerealiseerd
Er moet altijd weer een compromis worden gesloten.
Er worden altijd compromissen gesloten, die belemmerend werken voor het uitvoeren van eigen
partijprogramma.
Er worden te veel compromieen gesloten, te veel belooft en te weinig bereikt
Er wordt meer beloofd dan gedaan
Er zijn diverse mensen uit de politiek die een voorkeurs behandeling krijgen .
Gedeeltelijk er zijn altijd dingen die nders gaan als wij burgers willen
Geen coalitie partij.
Heb niet het idee dat er veranderingen zijn doorgevoerd die ik belangrijk vind
Het veeteeltbeleid,stankoverlast,groenverziening.
Het vrachtverkeer rijdt nog steeds door het centrum, er wordt nog niets gedaan met al de
aangekochte landbouwgrond, er is nog teveel mestproductie in Deurne
Ik vindt ze niet erg sterk gemeenschappelijk
Ik wacht al een jaar op antwoord
Intensieve veeteelt niks aan gebeurd
Je merkt gewoonweg niets van hen (of welke andere partij dan ook)
Komen hun afspraken niet na
Lang niet alle standpunten waren tot uitvoer gebracht omdat je nu eenmaal moet samenwerken
met andere partijen
Loze verkiezingsbeloften
Maakt zich niet sterk tegen uitbreiding veestapel
Mag wel meer kritisch zijn, zeker op de burgemeester
Men heeft te weinig resultaat bereikt
Men weet niet wat de wensen van de inwoners zijn
Momenteel is er geen afdeling in deurne van mijn partij
Mooie beloftes, zoals altijd komen de concessies
Na verkiezingen is partij verdampt; niets meer van gelezen/gehoord.
Nauwlijks iets bereikt, slecht zichtbaar
Niet alle inwoners worden vertegenwoordigd
Niet genoeg oppositie
Niet tevreden beloftes niet nagekomen
Niets gedaan aan intensieve veeteelt (3x)
Programma niet gevolgd
Programma niet na kunnen komen
Stemmen opeens voor AZC, zijn voor meer varkens.
Te slappe stellingname tegen mestfraude
Te veel geluisterd naar andere partijen
Te veel niet uitgevoerd
Te weinig aandacht voor stank overlast
Te weinig aanwezig in debatten
Te weinig van veranderingen gezien
Te weinig voor veehouderijsector gedaan
Teveel bezuinigd op de verkeerde zaken/dingen
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Valse beloftes
Veel standpunten zijn niet nageleefd. Men beloofd van alles maar vrij weinig wordt uitgevoerd.
Verkwanseld
VVD en toch hogere lasten
Want zij richten zich teveel op partijen die selectief besturen.
Wat ze toen bbeloofden is niets van terecht gekomen
Weinig beloftes zijn waargemaakt
Weinig daadkrachtig
Weinig gezien en gehoord
Weinig nagekomen
Weinig transparantie
Weinig zichtbare veranderingen
Wethouder valt vies tegen, is onbetrouwbaar
Woonden we nog in de stad.
Ze doen toch maar, handje klap, ongeloofwaardig, vriendjes, etc
Ze gaan mee met de tegen party
Ze krijgen de kans niet
Ze niet luisteren wat de kiezer vraagt.
Zie het parkeerbeleid deurne.
Zij lieten zich te veel meeslepen door grotere partijen

Toelichting
Ja, want:





Nee,
want:







Weet
niet









Er komt beweging in. Dankzij burger initiatieven en actie groepen..
Jawel, maar ditmaal spreekt een andere partij me meer aan. Ben trouwens al heel
lang van de heen-en-weer
tussen deze twee partijen.
Ze doen het goed, ook in de peilingen
En als je dan te maken krijgt met een beschadiging van je eigendom vanuit
gemeentelijk initiatief dan geeft de wethouder aan dat je niet bij de gemeente kunt
aankloppen maar doet ook een gemeenteraad kennelijk helemaal niets (t.a.v.
vertegenwoordiger van de beschadigde inwoner).
Het beleid en uitvoering heb ik niet kunnen herleiden tot de partijlijn. Het is diffuus,
Wens is dat de partijen gedurende het jaar duidelijk maken wat ze bereikt hebben.
Een katern in het weekblad, per week een partij.
Het college is vaak van pappen en nat houden; problemen oplossen of vragen
beantwoorden is moeilijk, daar moeten we regelmatig naar vragen of dit nog komt.
Liever willen ze geen antwoordt geven. Het wordt gewoon vooruit geschoven of
onbelangrijk gevonden. Je wordt weggezet als een zeurende inwoners.
Nvt
3 jaar geleden naar Deurne verhuisd...
Ik ben verhuisd na de vorige verkiezingen
Ik houd dat allemaal niet zo bij, alleen als het een onderwerp is waarvoor ik me
interesseer
Moeilijk te beoordelen, politiek is vaak een kwestie van compromissen.
Niet bijgehouden
Woonde tijdens de vorige verkiezingen niet in de gemeente Deurne
Woonde toen in een andere gemeente
12

Plaatselijke politiek
4 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?

(n=448)

60%
52%
50%
40%
30%
20%

26%
16%

10%

4%

2%

0%

0%
Zeer
geïnteresseerd

Geïnteresseerd

Neutraal

Niet
geïnteresseerd

Helemaal niet
geïnteresseerd

Weet niet

52% antwoordt "Geïnteresseerd" op vraag "4 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?."

Toelichting
Zeer
geïnteresseerd



Niet zozeer de politiek is interessant, maar het bestuur dat mede door de
politiek wordt bepaald. Niet politieke partijen besturen Deurne, maar de
mensen die gekozen zijn. Daarom zouden ook wethouders door de inwoners
gekozen moeten worden. Nu is hyet benoemen van wethouders een politiek
macht spelletje.

Geïnteresseerd




I ben geïnteresseerd maar ik heb geen idee wat ze doen en wat de verschillen
zijn tussen de partijen
Mijn vertrouwen in politiek is een waakvlammetje. Helaas!
Ik denk dat dat aan ons politieke systeem ligt.



Vriendjes politiek en onkunde

Niet
geïnteresseerd
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5 Kent u alle partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in uw gemeente?

(n=449)

60%
48%

50%

49%

40%
30%
20%
10%

3%

0%
Ja, alle zeven

Enkele partijen

Geen een

49% antwoordt "Enkele partijen" op vraag "5 Kent u alle partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in uw gemeente?."

Toelichting
Ja, alle zeven





De lijsttrekkers staan alle 7 op een foto in het Weekblad voor Deurne. Ik heb de
foto uitgeknipt.
Helaas alle zeven. Met Kiesdrempel en met enige discussie kan aantal
teruggebracht worden tot 3 partijen.
Nog sterker; ook de bepalende personen van de 7 partijen zijn bekend.





De meest belangrijke ( invloedrijke)
Ik volg de politiek wel op een aantal punten, maar niet zozeer partijgericht .
Niet iedereen timmert aan de weg



Enkele
partijen
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6 Weet u wie de lijsttrekkers van de zeven deelnemende
partijen zijn?
45%

(n=450)

42%

40%
35%
30%

30%
25%
20%

20%

15%
9%

10%
5%
0%
Ja

Ik weet ze bijna allemaal

Een enkeling

Geen een

42% antwoordt "Een enkeling" op vraag "6 Weet u wie de lijsttrekkers van de zeven deelnemende
partijen zijn?."

Toelichting
Ja
Een enkeling




Bekend geworden na de publicatie in het weekblad van Deurne
Zie 5
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7 Heeft u wel eens contact gehad met lijsttrekkers?
50%

(n=450)
46%

45%
40%
34%

35%
30%
25%
20%

16%

15%
10%
4%

5%
0%

Ja, met alle lijsttrekkers

Ja met meer dan één

Met één lijsttrekker

Nee, nog nooit

46% antwoordt "Nee, nog nooit" op vraag "7 Heeft u wel eens contact gehad met lijsttrekkers?."

Toelichting
Ja, met alle
lijsttrekkers




Omdat dit nodig was ivm een geschil met gemeente
Wel lang geleden, ze hebben me destijds allemaal beloftes gedaan die ze
geen van allen zijn nagekomen ...

Ja met meer dan
één




Beetje ego trippers
Contact nav omgevings vergunnings procedure mbt tot mestverwerker.
Dus incident gericht
Fmaar niet in politiek verband
Maar meer in de algemene sfeer niet over de politiek of in de rol van
lijsttrekker




Met één
lijsttrekker



Maar dat is niet de lijsttrekker van de partij waar ik op ga stemmen

Nee, nog nooit



Zie of hoor ze nooit
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8 “Ik vind de lokale politiek interessanter dan de landelijke
politiek”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)

(n=450)

60%
48%

50%
40%
30%
20%

20%
10%

20%
8%

3%

1%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

28% is het (zeer) oneens met stelling 8 “Ik vind de lokale politiek interessanter dan de landelijke
politiek”, 23% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (48%).

Toelichting
Neutraal






Mee
oneens








De coalitie bepaalt wat er gebeurd, oppositie heeft weinig in te brengen.
De lokale politiek vind ik voor de lokatie deurne interessanter dan de landelijke
politiek
De lokale politiek is op een andere manier interessant. Hier spelen andere zaken
dan landelijk.
Niet te vergelijken lokaal spelen er heel andere vraagstukken dan landelijk
Beide niveaus zijn interessant en nodig. Het is jammer dat lokale politiek zich vaak
alleen richt op kleine maar populaire onderwerpen. Ook lokaal bestuur moet een
visie hebben en toekomstgericht zijn. Geen geneuzel over parkeren en planten in de
winkelstraten.
Dat is afhankelijk van de onderwerpen. Veel is weer afhankelijk van
landelijke/regionale politiek.
Ben wel blij met de goede initiatieven in onze gemeente en met de grotere
openheid naar buiten.
Hoe breder gedragen alles wordt hoe plezieriger leven in Deurne. Hoop dat ook
geluisterd wordt
als er vanuit de bevolking breed gedragen TEGEN initiatieven wordt gereageerd op
goede gronden.
De verschillen tussen de partijen zijn heel klein
Ik heb de indruk dat de landelijke politiek bepalender is dan de lokale politiek. De
landelijke politiek bepaalt de grote lijnen, waaraan de lokale politiek zich moet
houden.
Bovendien vind ik de lokale politieke vertegenwoordigers niet altijd betrouwbaar en
oprecht.
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Zeer mee
oneens





Weet niet



Ik heb weinig vertrouwen in lokale- en landelijke politiek.Ze zijn niet transparant en
kunnen niet realiseren waar ze voor gaan.
Ik heb meer vertrouwen in burger initiatieven.
Landelijke politiek is interessanter en ik vind dat er teveel gedelegeerd wordt naar
gemeentes.
Het zijn 2 grootheden die actief zijn op heel verschillende terreinen en derhalve niet
zinvol vergeleken kunnen worden.
Hobbyisten boeren en onkunde
Zowel landelijk als lokaal is net zo interessant als het tellen van het aantal klinkers in
de straat.
Eigenlijk vind ik de lokale politiek belangrijker/interessanter dan de landelijke. Ik
heb echter heel sterk het gevoel dat gemeentes weinig te zeggen gebben in
verhouding tot de landelijke partijen. Tevens baal ik ervan dat je in Nederland altijd
met coalities te maken hebt waardoor er van partijprogramma’s niets terecht komt
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8.1 Kunt u dit kort toelichten? (n=212)











































1 pot nat, geen dualisme, niet alle partijen zijn vertegenwoordigd, partijen zijn enkel met zich zelf
bezig, geen democratie en debat in politiek Deurne
Amateurs, gewoon 1 grote peelregio veel logischer
Behartigen andere zaken
Beide belangrijk
Beide heel belangrijk, landelijk is basis en lokaal volgt daarop
Beide interessant
Beide zijn belangrijk
Beiden belangrijk
Belangen zijn erg verschillend
Belangrijk dat zij zich inzetten voor de ondernemers
Belangrijke thema’s worden landelijk beslist
Besluiten op lokaal niveau raken de burger direct.
Besluiten zijn lokaal zichtbaar
Betreft actuele thema's
Betreft toch onze directe leefomgeving
Daar hebben we meer mee te maken
Dat merk je zelf direct en kun je invloed op hebben of vragen over stellen
De gemeente bepaalt mijn welzijn
De gevolgen van hun beslissingen zijn ver-reikender.
De keuzes die zij maken raken mij en mijn omgeving
De landelijke beslissingen treffen je meer als persoon.
De landelijke politiek heeft een bredere maatschappelijke relevantie en bijgevolg heeft die ook
een groter draagvlak.
De landelijke politiek heeft een veel bredere impact dan de gemeentelijke
De landelijke politiek is meer invloedrijk
De landelijke thema's hebben meer impact.
De lokale politiek is gemakkelijker te volgen en dichter bij huis
De lokale politiek moet het grote belang niet uit het oog verliezen. Teveel nog wordt er gekeken
naar geldelijk gewin op kortre termijn. En teveel nog hebben dorpse mensen met geld de macht.
De lokale, provinciale en landelijke politiek zijn voor een groot deel verbonden met elkaar door
wetgeving.
De maakbare samenleving is zeer beperkt . Besef is er zeer beperkt lokaal
De punten die ik belangrijk vind zouden eigenlijk door de landelijke politiek opgepakt moeten
worden.
De verschillen zijn klein. Dus de discussies zijn niet echt interessant
De wereld is groter
Den haag belangrijker
Den haag bepaalt toch de regels
Den Haag is de ver van mijn bed show
Denhaag is vaker ‘ver van mijn bed’
Deurne akelig ambitieloos
Deurne zal nooit het verschil maken, het blijft een conservatief denkend bolwerk.
Deze mensen komen persoonlijk op voor de belangen van de burgers van Deurne en hebben
daarveel invloed op.
Deze staan dichter bij mijn belangen.
Dichtbij
Dichtbij huis spreekt meer aan
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Dichter bij
Dichter bij de mensen, aaibaar en bereikbaar.
Dichter bij huis (2x)
Dichterbij
Direct effect op mijn leven in het dorp
Directer effect.
Dit gaat over invloed van dichtbij
Dit gaat over lokale problemen.
Dit is minder 'ver van mijn bedshow'
Er komt meer op tv
Er wordt minder over geschreven. Landelijke politiek gaat over meer mensen en is vaak wat
spannender en boeiender.
Gaat je veel meer aan dan landelijk
Gaat mezelf direct aan
Gaat o directe omgeving
Gaat om de toekomst van de eigen omgeving
Geen know how in de raad
Gemeente is belangrijk maar de regering veel meer
Gemeente staat dichter bij het volk
Gezien de decentralisatie word de locale politiek steeds belangrijker. De gemeentelijke politiek
gaat echt over je directe leefomgeving.
Het be
Het dagelijks bestuur wil alleen voldoen aan de wet en neemt een burgerbelang niet mee (of niet
serieus) en de gemeenteraad laat dit gewoon gebeuren
Het gaat om alledaagse dingen die dichtbij je staan.
Het is ''dicht bij huis, du belangrijk
Het is dichter bij huis zodat er gevoelsmatig meer met je stem gebeurt
Het is zichtbaar wat er wel/niet gebeurt
Hier is de politiek echt dichter bij de mens!
Hier kunnen we nog een beetje invloed uit oefenen.
Ik ben nauwelijks op de hoogte van wat zichin de gemeenteraad afspeelt
Ik denk dat lokaal niet zo veel te zeggen is, ze moeten zich toch aan de landelijke wet houden.
Ik heb het idee dat ze belangrijker beslissingen kunnen nemen
Ik hoor en lees veel meer over landelijke politiek
Ik vind beide even interessant en relevant!
Ik vind de landelijke politiek interessanter, omdat lands politiek mijn werk meer raakt dan de
locale politiek.
Ik vind het landelijk interessanter want dat is wat geldt en zeker mbt de eu
Ik zie niet veel terugkoppeling van wat de gemeente nu daadwerkelijk doet. Ik lees af en toe het
weekblad van Deurne, maar ook daar zie ik weinig terugkomen over beslissingen die de
gemeente maakt.
In de landelijke politiekmgaat het om zaken die het er echt toe doen
In de lokale politiek gaat het vaak over kleine beslissingen
In de lokale politiek lijkt je stem eerder gehoord te worden en kunnen plaatselijke problemen
doeltreffender worden opgelost.
In den haag weten ze toch niet wat er plaatselijk allemaal speelt
In Den Haag worden veel besluiten genomen.
In gemeente uitsluitend verordeningen gelieerd aan landelijke politiek
Invloed landelijk groter
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Is beter te volgen
Is dichter bij huis
Is mijn directe omgeving
Is persoonlijker heb je meer met te maken
Is volstrekt onzichtbaar.
Ja (2x)
Ja, als ondernemer gaat de locale politiek je nader aan het hart.
Kleinschalig. Weinig invloed.
Komt dichterbij en heb ik soms meer last of profijt van als inwoner van de gemeente
Krijgt op alle fronten meer aandacht.
Landelijk belangrijker onderwerpen
Landelijk beleid is net zo belangrijk
Landelijk boven lokaal
Landelijk heeft meer impact
Landelijk heeft meer invloed op mijn dagelijkse leven
Landelijk is de norm
Landelijk maken ze allerlei besluiten, maar in de gemeente zal het voor de mensen pas zichtbaar
worden.
Landelijk vind ik belangrijker.
Landelijk worden de echte beslissingen genomen
Landelijke partijen gebruiken lokale partijen voor eigen doeleinden maar de kwaliteit van
gemeenteraden is zeer beperkt.
Landelijke politiek heeft meer impact (2x)
Landelijke politiek heeft meer impact op mijn dagelijkse leven
Landelijke politiek is dagelijks te volgen
Landelijke politiek meer gevolgen
Landsbelang is zeker ook belangrijk
Lange termijn visie ontbreekt en wat graaierig
Leefbaarheid is zeer belangrijk
Lokaal wordt toch niets mee gedaan
Lokaal wordt voor groot deel bepaald door landelijk
Lokale is te klein
Lokale politiek gaat vaak over beleidsnota's en ambtelijke zaken. vind ik niet bijster interessant.
Lokale politiek houdt zich teveel bezig met randzaken; vaak tunnelvisie (vanuit het verleden)
Lokale politiek is afhankelijk van de landelijke politiek
Lokale politiek is i n het klein een geolg van wat landelijk besloten wordt
Lokale politiek loopt aan lijntje van de landelijke politiek
Lokale Politiek weinig toegangkeljjk. Je hoort in 4 jaar tijd nooit wat in het beleid vd Gemeente de
ene partij wel en de andere niet wilde.
Lokale politiek zit dichterbij, bepaald dingen waar je woont.
Marginale invloed
Meer bekend,maar nooit betrouwbaar
Meer betrokken in de gemeente
Meer impact op mijn dagelijkse leven
Naast de deur
Nee (3x)
Niet interessanter, misschien wel van een ander belang
Omdat dit dichterbij staat
Omdat dit in mijn directe leefomgeving speelt
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Omdat dit minder leeft bij mij
Omdat het agrarisch beleid per gemeente/provinie veel verschild
Omdat het over locale beslissingen gaat. Neem bv de spoortunnel en bestemmingsplannen.
Omdat ik een onderscheid maak tussen landelijke-en gemeentelijke politiek. De besluiten binnen
de gemeentelijke politiek dient onafhankelijk te zijn van de landelijke partij politiek
Omdat in de plaatselijke politiek meer voor jou dorp gedaan kan worden
Persoon bepaalt de route.
Politiek dichtbij is voor jezelf belangrijker
Politiek is onbetrouwbaar!!!
Raakt me niet
Rechtstreeks contact voor invloed op zaken die je direct (kunnen) raken
Speelruimte lokale politiek is marginaal
Staat dichter bij je
Staat dichter bij mij (2x)
Staat dichterbij
Staat dichterbij en is concreter
Staat dichterbij me.
Staat dichterbij. je hebt er vaak direct of indirect mee te meken
Staat hopelijk dichter bij de mensen te minste dat denken we tot wie iets nodig hebben van de
gemeente dan lijkt het wel of we vreemde zijn
Staat toch dichter bij de burgers
Staat toch dichter bij de mensen
Totale onzin, veranderd toch niks
Uiteindelijk wordt de lokale politiek toch grotendeels bepaald door de landelijke politiek.
Veel belangrijker
Veel dichter bij
Veel eigenbelang in de partijen
Verschillen tussen de lokale politieke partijen zijn veel minder groot dan bij de landelijke
politieke partijen.
Vraag onduidelijk
Wee lokale politiek speelt zich in mijn eigen leefomgeving en van mijn gezin en familie
Wellicht meer invloed op locale gebeurtenissen
Ze besturen ons en ik wil weten waar hoe onze belastingcenten besteed worden.
Zie boven
Zie hierboven
Zij beide zeer belangrijk.
Zij kunne sneller en betere lokale problemen aanpakken
Zonder landelijke politiek zou de lokale politiek niet goed k
Zou zo kunnen zijn als lokale politiek meer echte contacten had/heeft met bevolking en niet
alleen 3 weken voor verkiezingsdatum.
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17% = Weet niet
Toelichting
Toelichting 




Door burgerinitiatieven is de exploitatie van gas gereduceerd in Groningen. In
Brabant is door burgerinitiatieven en actie groepen duidelijk gemaakt dat
intensieve veeteelt hier geen toekomst heeft..
Ik heb de indruk dat de landelijke politiek bepalender is dan de lokale politiek. De
landelijke politiek bepaalt de grote lijnen, waaraan de lokale politiek zich moet
houden.
Bovendien vind ik de lokale politieke vertegenwoordigers niet altijd betrouwbaar en
oprecht.
Staat nog dichterbij
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9 “Ik heb meer vertrouwen in de lokale politici dan de politici
in Den Haag”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)
60%

(n=439)

55%

50%
40%
30%
18%

20%

16%
7%

10%

3%

1%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

23% is het (zeer) oneens met stelling 9 “Ik heb meer vertrouwen in de lokale politici dan de politici in
Den Haag”, 19% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (55%).

Toelichting
Mee eens




Neutraal











Dit gedeelte van Brabant wordt nationaal nooit goed bekeken. Grote steden en met
name boven de rivieren krijgen alle aandacht. Sinds kort staat brainport Eindhoven
veel te laat in de belangstelling.
Kortere lijntjes, tegenwoordig ook veel opener naar buiten, betere contacten met
de bevolking. Althans zover ik 't zie.
Een Politicus is een politicus. Ze schijnen goed te zijn als ze kunnen praten als
brugman en zo glad zijn als een aal.
Ik weet niet goed meer op wat voor manier de stem en de wens van de burger
vertaald kan worden in een transparant en daadkrachtig beleid wat tot doel heeft
dat het verschil tussen arm en rijk kleiner zal worden. (Geen kruimeltjes toewerpen
)
Het is altijd geven en nemen en veel hangt af of men in de coalitie komt, want dan is
het altijd geven en nemen
Ik vind zowel de landelijke als de lokale politici niet uitblinken in betrouwbaarheid.
Macht moet goed gecontroleerd worden. Dat geldt op alle bestuursniveaus.
Vertrouwen is goed, maar controle is beter.
Politiek bedrijven is ook een specifiek vak. De lokale politiek wijkt daar niet in af
t.o.v. de landelijke politiek. Het blijft de handen op elkaar krijgen om de juiste
stappen te kunnen zetten en dat lukt gewoonweg niet altijd. De lokale politiek is
hooguit veel zichtbaarder dan de landelijke politiek!
Vertrouwen moet verdiend worden door integer handelen wat landelijk en
plaatselijk ontbreekt.
Zowel landelijk als lokaal is het moeilijk vertrouwen te hebben in politici die niet
duidelijk maken in woord en gedrag waarom ze politicus zijn. Politici moeten er zijn
voor de inwoners en niet omgekeerd.
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Mee
oneens








Zeer mee
oneens







Weet niet






Ik vind in het algemeen politici niet betrouwbaar zowel landelijk als plaatselijk
In beide geen vertrouwen
In Deurne zitten in de gemeenteraad personen die voor eigen (B. Munsters) - of
projectbelangen (ZLTO) gaan
Lokale politici vind ik niet altijd transparant in kwesties die individuele burgers
aangaan wanneer het gaat om nastreven van wetten die voor iedereen gelden: dat
kan en moet beter door meer afstand te houden met belangengroepen.
Mij valt op dat politici en belanghebbenden eerder zwichten voor economische
groei dan voor gezondheid en welzijn van de burgers.
Vertrouwen en politici, dat combineert niet zo lekker. Zowel plaatselijk als landelijk
laat men zich volgens mij teveel leiden door de waan van de dag. Een duidelijke
lange termijn visie zou velen kunnen helpen.
Heb totaal geen zicht op /kennis van kwaliteiten van de kandidaten van de lokale
politiek die in een regionale, nationale, mondiale samenleving moeten
sturen/inwoners vertegenwoordigen.
Een systeem van periodieke raadplegingen/periodiek openbare verantwoordingen
van gevoerd beleid of standpunten zou de communicatie/informatie en het
draagvlak kunnen bevorderen. Dit is een permanente, expliciete en desnoods
eenzijdige plicht van de lokale volksvertegenwoordigers naar hun achterban in dorp
en stad.
Uit ervaring weet ik dat er binnen de gemeente Deurne zeer veel sprake is van
vriendjespolitiek. Eigen belang gaat vaak voor algemeen belang. Jammer, want de
inwoners verdienen politici die in staat zijn om te denken aan het grotere plaatje en
de eigen portemonnee thuis laten.
Ze zijn geen van allen te vertrouwen.
Zie 8
Ik heb over het algemeen weinig vertrouwen in politici doordat er een cultuur van
coalities en compromissen bestaat
Wat jammer is, is dat pas tegen de tijd dat er verkiezingen zijn, de verschillende
partijen in actie komen met de meest mooie kreten en beloftes. Ik heb zelfs nog
geen folder in de bus gehad. Hoe kunt u dan van mij verwachten dat ik op een
objectieve wijze een oordeel ga vellen over het functioneren van welke partij dan
ook, laat staan dat ik dan een juiste keuze kan maken. Op zijn minst zouden de
bewoners een partij-programma in de bus moeten krijgen. Nog mooier zou zijn als
er een onafhankelijk iemand zou komen, misschien een objectieve correspondent,
die verslag gaat doen van het functioneren van de verschillende partijen gedurende
de 4 jaren dat ze zitting hebben. Pas dan stel je de bewoners in staat om een
oordeel te vormen. In ieder geval wens ik iedereen veel succes.
Ze zijn beiden alleen geinteresseert in de stem , niet in mijn mening , na de
verkiezing is het eigenbelang weer het grootste belang
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9.1 Kunt u dit kort toelichten? (n=179)
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Allee
Allemaal eigen belang
Allemaal even onbetrouwbaar?
Allemaal hetzelfde lijkt me, overal goede en slechte politici.
Amateurs, bekenden van bekenden dat kan nooit goed gaan
Beloften niet nakomen
Beloven en zich inzetten om de belofte na te komen is ver te zoeken
Betrouwbaarheid gaar over individuen; niet over politiek in het algemeen. Er zijn zowel landelijk
als plaatselijk politici die ik vertrouw en politici die ik voor geen cent vertrouw.
Binnen de gemeente spelen veel belangen. En die belangen worden meegenomen in de
gemeenteraad en B&W. Dit zorgt voor belangenverstrengelingen. Dit zou nog veel meer
vermeden moeten worden door slimme keuzes te maken in het beleggen van zaken bij personen
die niet direct betrokken zijn en met een neutrale blik kunnen kijken naar de problematiek
binnen de gemeente.
Constant veerborgen agenda's en grootspraak
Controle beter (2x)
Daar beloven ze veel en ziet bijna niets ervan terug als ze in hun zetel zitten.
De burger zit dichter op de lokale politiek dan op de landelijke politiek.
De lijntjes zijn korter
De lokale bestuurders hebben een persoonlijke relatie met de gemeente en worden daarop
aangesproken en afgerekend. Zij hebben ook meer persoonlijke belangen om het goed te doen
en kunnen het 'kleine' van een gemeente meer overzien en direct beïnvloeden.
De lokale politiek is meer toegespitst op het dagelijkse leven voor de meeste mensen. De
landelijke politiek gaat mij teveel over het elkaar beschuldigen, het altijd in de picture willen
staan, de grote ego's
De politici in Den Haag staan te ver af van de landelijke meningsvorming
Den Haag is meer in het nieuws, en dit nieuws wordt dieper uitgewerkt dan het lokale nieuws.
Het is voor wat betreft de lokale politiek redelijk lastig om het stemgedrag met de
partijprogramma's te vergelijken. Het zou fijn zijn om dit per onderwerp te kunnen inzien.
Den Haag maken de wetten plaatselijk ben je daarvan afhangkelijkjk
Den Haag moet spijkers met koppen gaan slaan, heeft wel oog voor problemen, maar niet de
nodige interne eenheid/daadkracht
Denk dat lokaal nog meer bekonkeld wordt
Deurnese politici kan ik persoonlijk nog eens aanspreken en dan krijg ik ook een reactie
Dichter bij de mens
Direct contact mogelijk
Directer merkbaar
Dit zijn meestal geen amateurs
Een plaatselijke partij doet meer voor Deurne dan een landelijke partij
Eigen belang
Er is lokaal te weinig afstand tussen fractieleden en belangen vertegenwoordigers en te korte
lijnen tussen fracties en wethouders om goed raadwerk te plegen.
Er moeten zoveel mensen aftreden vanwege misstanden.
Er wordt verschil gemaakt
Er zijn geen redenen om dit te bevestigen
Gaat over concretere zaken.
Geen duidelijke standpunten
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Heb ik zojuist al gedaan
Heb in allebei geen vertrouwen
Heb totaal geen vertrouwen in de FC Randstad
Hebben allemaal niet zoveel ervaring in besturen en doen wat hun zelf t beste uitkomt
Hebben geen invloed, en als ze het al hebben maken ze rare keuzes.
Het blijft altijd polderen
Het is allemaal een pot nat. Het gaat alleen maar over macht en geld. De locale en nederlandse
bevolking is niet het belangrijkste. Zo willen ze wel overkomen, maar dat staat bij lange na niet
op de eerste plaats.
Hoeven niet zo gouw compromie te sluiten om hun mening voor het voetlicht te brengen
Idem als vorige opmerking
Ik heb een groter vertrouwen in de huidige landelijke bestuurders dan de huidige coalitie in
deurne
Ik heb het idee dat je meer kennis nodig hebt om in de tweede kamer te zitten dan in de lokale
gemeenteraad..
Ik heb in geen van allen veel vertrouwen omdat ons politieke systeem niet klopt
Ik heb niet veel vertrouwen in de politiek. weinig interactie met de bevolking alleen op het
moment dat ze je nodig hebben bij de verkiezingen.
Ik heb over het algemeen vertrouwen in politici
Ik heb redelijk veel van doen gehad met de haagse politici
Ik heb vertrouwen in de nieuwe regering.
Ik maak geen verschil
Ik vertrouw beide politici even veel
Ik vind dat de meeste politici mensen zijn die hard werken voor hun overtuiging. Dit geldt voor de
meeste mensen in Den haag en ook voor de meeste mensen in de raad van Deurne
Ik vind het huidige gemeentebestuur niet onpartijdig en ook niet betrouwbaar
In de landelijk politiek zitten nog grotere ego's dan lokaal, hun eigen ik staat vaak voorp
In Den Haag is het van de amtenaar een beroep. Hier is het plattelandspolitiek
Is allemaal zo ver weg
Is vaak ver van mijn bed, beloftes worden gebroken
Ja (2x)
Je kent ze beter en hun prestaties hebben directer effect.
Je kent ze, hebt persoonlijk contact. Je kunt de mensen aanspreken.
Je kunt ze beter op hun programma
Je kunt ze ook direct aanspreken op hun doen en laten
Ken sommige persoonlijk
Kijk maar eens hoe onbetrouwbaar ze zijn
Kijk vraag 8.1
Kleinschalig laat meer interactie toe
Kleinschaligheid en betrokkenheid
Korter bij burger
Krijgen ooit dingen gedaan terwijl je van de landelijke politici het idee hebt dat die alleen maar
praten en niets gedaan krijgen
Kunnen waarschijnlijk iets makkelijker iets voor elkaar krijgen
Landelijk voel ik mezelf verraden en ga ik anders stemmen
Landelijk worden we belogen, beroofd en vreemdelingen, fie hier niet passen, in de maag
gesplitst.
Landelijk/ veel beloven en iets anders doen. lokaal/ doen en minder beloven
Landelijke politici zeggen veel en er gebeurt te weinig, lokaal gaat dat beter.
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Landelijke politici zijn meer "accountable" dan lokale politici
Lastig om vertrouwen te hebben.
Locale politici zijn net zo opportunistisch als landelijke maar hebben vaker een eigen belang
Lokaal is dichterbij en als je af en toe commissies of raadsvergaderingen bezoekt dat geeft meer
inzicht wat er gaande is
Lokale politici proberen teveel eigen beleid te verzinnen
Lokale politici weten wat er onder de mensen in de gemeente speelt
Lokale politici zijn meestal bekend in een dorp
Lokale politiek vereist deskundigheid boven hobbyisme.
Lokale verkiezingen is een show.
Makkelijker te controleren
Meer benaderbaar
Meer betrokkenheid
Meer hart voor de zaak omdat het kleinschaliger is.
Meer invloed en deskundigheid.
Men is aan spreek baar .
Men kan zich niet zo goed verstoppen als het niet deugt.
Minder kundig dan landelijk
Minder verborgen agendas
Na de verkiezingen wordt het angstvallig stil!!
Nee (2x)
O.a nutteloos referendum word niets mee gedaan.
Omdat het lokaal is lijkt me de kans op dat je besodemieterd wordt kleiner.
Omdat ik denk dat het makkelijker is om op gemeentelijk niveau iets voor elkaar te krijgen, dan
landelijk. Daar zijn zoveel mensen bij betrokken.
Omdat ze niet doen wat ze beloven zowel in deuren en den haag
Onze gemeente is te groot voor een stelletje amateurs, er moeten vakmensen komen met
verstand van zaken
Ook hier is het zo dat je de politiek op straat tenen kunt komen, en ze op hun doen en laten aan
kunt spreken.
Partijen zijn enkel bezig om in het college te blijven of te komen dit gaat tenkoste van de
democratie en tenkoste van de burger in Deurne
Plaatselijk amateuristisch gerommel t.o. professionals met verstand van zaken
Plaatselijke politiek staat dichtbij
Prevaleren van eigen belang
Resultaten zie je. Het lijntje is korter
Staan dichter bij de bevolking
Staan dichter bij de mensen
Staan dichterbij
Steeds meer legt de overheid verantwoordelijkheden bij de plaatselijke politiek neer . Hierdoor
zijn niet alle regels en handhaven het zelfde in elke gemeente en dat brengt grote frusstratie met
zich mee .
Sterk afhankelijk van ‘bloedgroep’ van partij en geworteldheid in het dorp. Zegt niet zoveel over
kwaliteit maar meer over gunfactor.
Te ver vanaf
Teveel gekonkel en 'main stream' geen enkele reflectie op wat de effecten zijn van het eigen
beleid m.n. op natuur en milieu
Teveel onderwereldfiguren in Lokale politiek
Tis allemaal smerig
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Twee totaal verschillende werelden
Vaak komen ze niet na wat ze tijdens de verkiezingen beloven
Veel mooie woorden weinig daden die hout snijden
Veel wordt in den haag bepaald.
Vele partijen draaien continue. Er wordt vrijwel niet gekeken naar de vraag van de bevolking.
Ver van de persoon geeft afstandelijk gevoel
Verkoop dinghuis, arresten RvS over Deurne...
Vinden soms eigen belang groter en veel vriendjes poitiek
Vriendjespolitiek blijft een grote rol spelen
Ze beloven allemaal gouden bergen en nergens komt dit alles ook zo aan de orde.
Ze focussen met verkiezingen teveel op 1 onderwerp om stemmen te winnen
Ze hebben zelf meer belang bij de beslissingen die ze nemen
Ze staan dichter bij de gewone burger
Zelfde pluche gedrag
Zie 8
Zie 8.1
Zie antwoord op vraag 8.1
Zie boven
Zie eerdere opmerking.
Zie vorig antwoord
Zie vorige vraag
Zie vraag 8
Zij weten vaak te weinig van praktijksituaties in de diverse sectoren af.
Zijn concretere dingen waar zij mee bezig zijn
Zijn dichterbij
ZLTO zit sterk in VVD, Deurne NU en het CDA

15%= Weet niet
Toelichting
Toelichting 








Bepaalde hoofdonderwerpen worden landelijk nog helemaal niet aangepakt. Denk
dat dat pas gebeurt als de gemeenten of reg.samenwerkingsverbanden met
goedwerkende initiatieven komen. Misschien wacht Den Haag dat zelfs wel af,
omdat ze voorstellen/ideeen zelf niet breed gedragen krijgen.
Den Haag bepaald in grote lijnen waaraan een gemeente zich moet houden
Goed bestuur vereist deskundige mensen met onderbouwde kennis en
ervaring/visie liefst in alle breedte van het maatschappelijk functioneren; regionale
samenwerking, financieel beheer, economische sturing en benutten van kwaliteiten
van inwoners.
Hoop op een verandering in de politiek.
Hoop op een nieuw frisse wind
Je kunt makkelijker aanspreken, maar ze gaan ook wel moeilijker weg
Landelijke verkiezings programma's worden veelal doorgerekend. Lokaal is het
meer wie roept het hardst . Zowel landelijk als lokaal ben ik geneigd te denken dat
een inzet in de zin van : we gaan eerst eens alles wat we hebben beloofd waar te
maken alvorens nieuwe lucht ballonnen op te laten en daar een heel ambtenaren
apparaat mee op te zadelen en daarmee de efficiëntie om zeep helpen. In het
belang van veel stemmen wordt vaak een beroep gedaan op emoties . De slechtste
raadgever voor het verkrijgen van een stabiele gemeentelijk koers.
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Lokaal is t wel vaak streven naar een groot project wat ze kunnen realiseren en
minder de omgeving van de burger(s). Basisvoorzieningen in stand houden !!
Nog altijd worden er veel loze beloftes gemaakt.. Mooipraterij in verkiezingstijd
zeker lokale verkiezingen
Uitbreiding vliegverkeer van Schiphol naar Leliestad..
Zie 8
Zie antwoord vraag 8
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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.

31

