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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=249)

42%

45%
40%
35%
29%

30%
25%

21%

20%
15%
10%

4%

5%

3%

0%
Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer

Ja, op een andere Nee, nog geen idee Ik twijfel of ik ga
partij dan vorige
maar ik ga wel
stemmen
keer
stemmen

Ik ga niet stemmen

42% 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?."
Het percentage dat gaat stemmen is aan de hoge kant, dit wordt veroorzaakt doordat er over het
algemeen meer betrokken mensen deelnemen aan het burgerpanel in vergelijking tot de populatie.

Toelichting


Stemde pvda. De pvda en groen links vormen nu een lijst.





De landelijke partij waarop ik wil stemmen doet niet mee in Pijnacker
Landelijke partijen zijn niet te vertrouwen. Zeggen A en doen daarna B.
Wat wij niet willen.
Vorige gemeenteraadsverkiezingen woonde ik in een andere gemeente.

Nee, nog geen idee
maar ik ga wel
stemmen




Ik heb nog geen informatie over het programma van de partijen
Ik moet mij nog verdiepen in een aantal partij plannen.

Ik ga niet stemmen




Heb helemaal geen vertrouwen in de politiek.
Heb totaal geen inzicht cq overzicht over de huidige lokale politiek

Ja, op dezelfde partij
als vorige keer
Ja, op een andere
partij dan vorige keer
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=231)

66%

70%

59%

60%
50%
40%

35%

30%
20%
10%

1%

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 (66%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders, namelijk:





Alle bovengenoemde redenen.
Ik sta zelf op de lijst
Ik vind dat het n plicht is
Omdat het mij de kans geeft strategisch een partij aantevallen

Toelichting



Alhoewel ik mij zo langzamerhand afvraag of we nog wel democratie hebben. Immers, landelijk
beloven partijen voorafgaand aan de verkiezingen vanalles en als ze dan mogen regeren staat er
ineens het tegenovergestelde in het regeerakkoord.
Ik ga ook wel stemmen om de mensen die zich inzetten in de politiek een hart onder de riem te
steken. (ook al zijn ze niet van mijn partij!)
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
45%

(n=7)
40%

40%
35%
30%
25%

20%

20%

22%
18%

15%
10%
5%
0%
Ik geloof niet dat mijn Ik weet niet op welke
stem het verschil maakt partij ik moet stemmen

Ik ben niet
geïnteresseerd in
gemeentepolitiek

Anders

Het meest gekozen antwoord (40%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Anders, namelijk:".

Let op! Deze vraag heeft een laag aantal respondenten.
Anders, namelijk:




De top ambtenaren maken de dienst uit
Geen enkel vertrouwen in politici, al helemaal niet de gemeente
Heb met niet genoeg georinteerd om een juiste mening te hebben

Toelichting


Als de wethouder zegt dat ze te laat komen of te vroeg weg gaan of te langzaam werken krijg
hij ambtenaren gaan ze de wethouder tegen werken

4

1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=11)

56%

60%
50%
37%

40%
30%
20%

16%
10%

10%
0%
Praktische
belemmeringen (tijd,
locatie van het
stembureau, vervoer
etc.)

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

Anders

Het meest gekozen antwoord (56%) op vraag 1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen? is: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".

Let op! Deze vraag heeft een laag aantal respondenten.
Anders, namelijk:



Er zou een overzicht moeten zijn WAT welke partij heeft gerealiseerd. Dan kun je kijken wiens
standpunten het best bij jou passen.
Liever kies een burgermeester
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2 Wanneer u kijkt naar de vorige verkiezingen: op welk
moment was uw stemkeuze definitief?

(n=247)

57%

60%
50%
40%
30%

6%

4%

5%

3%
Ik heb niet gestemd tijdens
de vorige verkiezingen

7%

10%

Anders

17%

In het stemhokje

20%

1%
Weet niet

Nadat ik erover heb gepraat
met bekenden

Nadat ik weet welke
personen zich verkiesbaar
stellen

Nadat ik de
partijprogramma’s heb
doorgenomen

Ik stem altijd op dezelfde
partij

0%

57% 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:













Acties van b en w en de raad uit het velrdeen
Alle in mijn hoofd opgeslagen info resumerend ongeveer 1 week van te voren.
Ik heb mij laten leiden door de landelijke partijen, waarvan je vaak wel weet hoe zij "erin
staan".
Ik kijk naar de programm’s
Ik maakte deel uit van de kieslijst van die partij.
Ik volg de politiek op de voet en niet alleen in het stemhokje
Kieswijzer geraadpleegd
Na gebruik Stemwijzer
Na invullen Stemwijzer
Op basis van landelijke politiek
Stemwijzer (2x)
Toen ik de Telstar las

Toelichting
Ik stem altijd op
dezelfde partij



Ik stem meestal op dezelfde partij, nu wil ik toch graag de
partijprogramma’s weten

Nadat ik de
partijprogramma’s heb
doorgenomen



Ik maak altijd 1 of meer stemwijzers.

Anders, namelijk:



Ik vul altijd stemwijzers in.
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3 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?

(n=247)

60%
50%

50%
40%
30%

25%
20%

20%
10%

4%

1%

0%

0%
Zeer
Geïnteresseerd
geïnteresseerd

Neutraal

Niet
Helemaal niet
geïnteresseerd geïnteresseerd

Weet niet

70% antwoordt "(Zeer) Geïnteresseerd" op vraag "3 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de
plaatselijke politiek?."
Het percentage dat (zeer) geïnteresseerd is in de plaatselijke politiek is aan de hoge kant, dit wordt
veroorzaakt doordat er over het algemeen meer betrokken mensen deelnemen aan het burgerpanel
in vergelijking tot de populatie.

Toelichting
Geïnteresseerd



Wel erg kneuterig en amateuristisch

Neutraal




Eigenlijk maakt het weinig uit op wie je stemt. De verschillende afdelingen
binnen de gemeente doen uiteindelijk toch wat ze zelf willen. Inspraak van de
burger? Dat bestaat in Pijnacker niet.
In de Eendracht staan vaak wel hele lange epistels over een bepaalde
raadsvergadering o.i.d., maar het zou bijvoorbeeld schematisch of korter
moeten worden aangeboden. Dan is het veel beter "behapbaar".



Ik woon in Nootdorp, maar het lijkt alsof alles om Pijnacker draait.

Niet
geïnteresseerd
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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?
60%

(n=245)

54%

50%
40%
30%

23%
16%

20%

7%

10%

Ik heb niet gestemd tijdens de
vorige
gemeenteraadsverkiezingen

Weet niet

Nee

Ja

0%

54% 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:






















Daarom
De betreffende partij functioneert prima in het lokale bestuur
De raadsleden hebben goed werk geleverd
Dicht bij de waarden en acties uit het verleden gebleven
Die partij komt overeen met mijn standpunten
Gedegen bestuurlijke inbreng op de drie gestelde prioriteiten.
Gelijk voor veel mensen is toch wat wij nastreven en niet extreme links of Rechts.
Goed gedaan
Ik ben er niet op achteruit gegaan...
Ik heb daar meerdere keren in de Telstar over gelezen.
Luistert en steunt
Prima gedaan
Progressief, links geluid
Redelijk veel in inzet op de voor hen belangrijke punten
Redelijk wat punten uit programma waargemaakt
Vasthoudend aan voorgenomen beleid.
Waargemaakt wat beloofd werd
Want houdt vinger aan de pols
Ze hebben gedaan wat ze gezegd hebben
Ze hebben mij vertegenwoordigd
Ze komen als enige op voor de weinige natuur binnen de gemeente
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Ze proberen te doen wat ze zeggen
Ze staan voor de dingen die in hun programma stonden en ze maken zich er duidelijk zowel
binnen als buiten de raad hard voor.
Zij werken gedegen met kennis van zaken
Zijn beloftes na gekomen

Nee, want:































Beloften niet nagekomen.
De politiek ook in dit dorpje geeft te weiinig openheid van zaken. Daarnaast zie je de partijen
alleen enkele weken voor een verkiezing. Er wordt te veel bestuurd vanuit de stoel contact met
de mensen kan veel beter, jjullie
Doen niet wat er gezegd wordt
Er is weinig bereikt voor de senioren
Er is weinig van het programma terecht gekomen
Er is weinig wezenlijks veranderd
Er is weinig zichtbaar in de tussenliggende jaren...
GB heeft een wethouder geleverd
Heb ze weinig gehoord of gezien
Helaas waren ze niet voldoende in de gemeenteraad
Het gekozen raadslid bleek niet bekwaam.
Het progamma heb ik weinig van terecht zien komen, maar dat geld voor alle partijen. Een hoop
beloftes weinig resultaat
Ik heb niets van ze gehoord
Infrastructuur laat te wensen over veel gebouwd geen wegen lopen vol
Interne ruzies
Men denkt alleen maar aan zijn/haar eigen imago en minder aan de burger.
Niet geheel volgens mijn verwachting
Niet gerealiseerde plannen
Niet nakomen van beloftes
Nog steeds heeft pijnacker de prioriteit en wordt er vooral heel druk gedaan over richtlijnen ipv
daadwerkelijke veranderingen
Oneerlijk naar burger
Te weinig voor inwoners gedaan
Teveel intern gedoe
Want ik heb in het hele beleid niets van het roze akkoord terug gezien...
Weinig gehoord
Ze hebben er een puinhoop van gemaakt
Ze hebben geen goede oppositie gevoerd.
Ze zijn weinig zichtbaar geweest
Zie antwoord op eerdere antwoord.
Zoals zo vaak veel beloven en niets doen.

Toelichting
Nee, want:



Beetje jammer dat deze web site niet goed werkt ik kan mijn
verhaal niet afmaken
Misschien is dat juist tekenend voor hoe de zaken gaan ... half
werk
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Weet niet









Ik heb niet gestemd tijdens 
de vorige
gemeenteraadsverkiezingen

Bij de vorige verkiezingen nog geen inwoner
Bij de vorige verkiezingen woonde ik in een andere gemeente
Ik ben toen verhuist naar een andere gemeente
Ik hou dit eigenlijk zelf niet goed in de gaten.
Ik vind eerlijk gezegd, dat mijn partij niet zoveel van zich heeft
laten horen.
Ik weet niet meer op welke partij ik heb gestemd, maar ik elk geval
wel op een lokale
Ik woon pas 1 jaar in Pijnacker
Ik woonde niet in NL op dat moment
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5 ‘De politieke partijen in mijn gemeente zijn zichtbaar’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=243)

35%
30%
30%

27%

25%

25%
20%
13%

15%
10%
5%

2%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

38% is het (zeer) oneens met stelling 5 ‘De politieke partijen in mijn gemeente zijn zichtbaar’, 29% is
het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (30%).

Toelichting
Mee eens




Neutraal








De één meer dan de ander. Op de partij(en) die niet zichtbaar zijn zal ik niet
stemmen.
Een aantal partijen zijn zeer zichtbaar en ik heb dan ook getwijfeld of ik niet op 1
van die zou stemmen i.p.v. op mijn eigen partij.
Dit verschilt per partij
Het zijn vaak van die ruzie-achtige artikelen die je in de Eendracht ziet. Hoe mensen
achter elkaars rug om iemand uit willen rangeren. Dat soort gekonkel (misschien
wel inherent aan politiek) staat mij helemaal niet aan en als je dat niet leest, is er
verder niet zoveel zichtbaar naar mijn mening
Tijdens de verkiezingen weten ze allemaal acties ed te verzinnen. Daarna zie je ze
alleen in de krant terug als er een openbaar optreden is (wethouder) of een
discussie in de raad
Vlak voor verkiezingen wel
Ze mogen wat mij betreft wel wat vaker echt letterlijk zichtbaar zijn; op de
manieren waarop ze zich eigenlijk alleen vlak voor de verkiezingen presenteren.

Mee
oneens



Er wordt te weinig partij gerelateerde stellingname in de lokale media
gecommuniceerd waardoor de politiek een mysterie blijft. Zo blijft het gevoel van
betrokkenheid bij de burgers minimaal.

Zeer mee
oneens



Net regenwormen; komen alleen net voor de verkiezingen boven de grond.
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6 Waar zou de gemeente in moeten investeren?
(Meerdere antwoorden mogelijk, u mag maximaal 4 antwoorden aanvinken)
60%
50%

52%

40%
30%

51%

45%
39%

43%
34%

30%

22%

20%
10%

(n=242)

21%
14%

15%

15%
1%

0%

Het meest gekozen antwoord (52%) op vraag 6 Waar zou de gemeente in moeten investeren? is:
"Groen". Gevolgd door (51%) “Openbare veiligheid” en (45%) “Afvalbeleid”

Anders, namelijk:

























(Oudere) hangJeugd en betaalbare woningen voor jonge starters
Betaalbare woningen voor senioren
Betere aansluiting Pijnacker <-> Nootdorp
Betere busverbinding tussen Nootdorp en Pijnacker
Burgerzaken
Contract met Avalex opzeggen en overgaan naar een betere afvalophaaldienst.
De oranjevereniging
Genoeg speelmogelijkheden voor kinderen in nieuwbouw wijken
Goed financieel beleid
Goede ontsluiting. Mede noodzakelijk door enorme hoeveelheid nieuwbouw
Handhaving
HONDENSTRONT
Hulp aan mensen die thuishulp nodig hebben via de wmo
Integratie en samenleving
Kostenbeheersing
Nachtmetro
Openbaar vervoer
Openbare toiletten
Parkeren bij het openbaar vervoer (metro)
Plekken voor honden
Probeer geen koploper te zijn op ICT-gebied, maar probeer te profiteren van de lessen van
andere gemeenten
Schoolzwemmen
Senioren woningmarkt
SPORT

12













Subsidieer de dierenambulance en vogelopvang Delft. Wij hebben deze voorzieningen niet
maar gebruiken het wel als er dieren worden gevonden of Hulp nodig hebben
Verkeerssituaties met name het ruwe rijgedrag en het rijden met hoge snelheid in 30 km
zones, het meer controleren, ook het tegenhouden van de cowboys op de scooters
Voetpaden beter onderhouden en niet de voorkeur geven aan de automobilist
Voorkomen van wateroverlast ivm veengrond; verkeersveiligheid; handhaving snelheid
WC's
Welzijn
Woningbouw ouderen
Woningbouw voor de mensen in de gemeente. Niet sociaal en al helemaal niet voor
statushouders
Woningen ouderen
Zorg voor ouderen
Zorgen dat er geen azc komt

Toelichting






Belangrijkste taak gemeente is om de huizen bereikbaar te houden, aangesloten te laten op riool
en afval in te zamelen. Daar betaal je OZB, rioolrecht en af afvalstoffenheffing voor. Voor mij dit
jaar 772,- !!! Echter, door de renovatie Pijnacker-Noord zitten we nu al vele jaren in de overlast.
En net nu alles dicht is, worden er weer woningen bijgebouwd door Rondom Wonen met als
gevold wederom overlast en beschadigde straten. Krijg de indruk dat gemeente zich
concentreert op verkoop grond om daarna ook nog eens belastingen te kunnen innen, Ze zou
zich meer moeten richten op welzijn van de inwoners! Voorkomen van overlast. Overlast door
bijvoorbeeld jongeren die na het uitgaan de boel slopen.
In veiligheid voor alle burgers en probleem gezinnen bij de kiem aanpakken en niet te zachtjes.
Sociale woningbouw voor de mensen die het langst op de lijst staan. Statushouders gewoon
achteraan aansluiten!!!
Waarom is er zo weinig politie-inzet geweest bij de vele, VELE fietsdiefstallen in de gemeente? Ik
zie nu wel posters hangen, maar echt boeven vangen, ho maar. Terwijl het bijna lopende-bandwerk is geweest in de Parade. Zet een diender ergens in een woning achter een raam of zet er
één in burger op een bankje. Je ziet ze werkelijk nooit!
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7 Waar kan in onze gemeente op bezuinigd worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk, u mag maximaal 4 antwoorden aanvinken)

(n=242)

30%
25%

25%
20%
20%

16%

15%

15%
10%

19%

18%
12%
9%

7%

5%

5%
2%

7%
4%

2%

0%

Het meest gekozen antwoord (25%) op vraag 7 Waar kan in onze gemeente op bezuinigd worden? is:
"Winkelcentra".

Anders, namelijk:

















Alles
Ambtelijk apparaat
Ambtenaren met kantoorfunctie (managersfuncties)
Avalex moet maximale kostprijs opgedragen worden
De dingen in 1x goed doen. Er wordt nu veel dubbel gedaan denk aan de wegen aanleg. Alleen al
onze straat gaat er voor de 5e keer uit.
Efficent en professioneel bestuur
Fietspaden, bruggetjes
Geen potjes meer opmaken aan het eind van het jaar
Geld uitgeven aan mensen die er geen recht op hebben
Gemeente ambtenaren
Goed beleid kan lang mee , maar fout beleid en met de verkeerde beslissingen kost het onnodig
geld..
Herstructurering gemeentebeleid en aantal gemeenteambtenaren. Wordt m.i. veel te veel geld
van de burger overbord gegooid, En de burger wordt niet serieus genomen.
Het vele uitbesteden van taken. Voorzover mij bekent heeft dat alleen maar tot ellende
gebracht. (Avalex, groen onderhoud)
Misschien ICT?
Nieuwe wijken
Openbare kunstobjecten, het vergaderen van gemeenteraadsleden in dure restaurants
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Toelichting







Er wordt te vaak een interim ingehuurd en teveel onderzoek gedaan naar hoe men presteert
Gebrek aan visie en daadkracht is duur! Denk aan ijsland miljoenen, procederen tegen beter
weten in, wethouders wegwerken die niet zo goed liggen etc Tijd voor professionaliteit ipv
ego's
Omdat de Raad niet goed communiseert is daar geen zicht op.
Op de meest rare momenten, waarvan je van te voren kan zeggen dat het kansloos is
(droogte/warmte) wordt er nieuw aangeplant!!! En dat ieder jaar opnieuw
Van de burger wordt zelfredzaamheid verwacht. Ondertussen procederen ambtenaren tegen
elkaar met gemeenschapsgeld.
Zowel sport als winkels moeten op commerciële gronden hun eigen "broek"ophouden
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8 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=242)

63%
56%

60%

43%

50%

34%

40%
30%
20%
10%

4%

9%
2%

13%
2%

0%

Het meest gekozen antwoord (63%) op vraag 8 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "Partijprogramma’s".

Anders, namelijk:




















AD
Directe gesprekken
Gesprekken
Hoop er meer over te lezen in de huis aan huis bladen
Kiescompas
Kieskompas (3x)
Kieswijzer (4x)
Kieswijzer internet
Kieswijzer.nl
Om mij heen kijken
Online raadsvergaderingen
Overleg met partner (die heeft er veel meer verstand van)
Praktijk
Raadsbesluiten
Stemhulpsites
Stemwijzer (7x)
Stemwijzer achtige sites
Stemwijzers
Telstar online; raadsvergaderingen

Toelichting


Raar dat kieswijzers nergens in deze enquete worden genoemd, terwijl er toch veel mensen
gebruik van maken.

16

9 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?

(n=242)

77%

15%

7%

Weet niet

Dit is om het even

1%

Ik kijk met name naar
de kandidaat

Ik kijk met name naar
de politieke partij

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77% antwoordt "Ik kijk met name naar de politieke partij" op vraag "9 Wat weegt bij u zwaarder: de
politieke partij of de desbetreffende kandidaat?."

Toelichting
Ik kijk met name naar de politieke
partij

Weet niet





De kandidaten zijn zeer onzichtbaar en onbekend
Het gaat me om, wat beloven ze. En maken ze het
waar!!!!.
Kandidaten zijn te weinig leesbaar



Beide
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10 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
45%

(n=242)

40%

40%
34%

35%
30%
25%
20%

15%

15%
7%

10%

3%

5%

1%
Weet niet

Anders

Dat hij of zij midden in de
samenleving staat

Dat hij of zij van onbesproken
gedrag is

Dat hij of zij gemaakte beloftes
nakomt

Dat hij of zij opkomt voor de
belangen van de inwoners

0%

40% antwoordt "Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners" op vraag "10 Wat vindt u
het belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?."

Anders, namelijk:









Alle bovenstaande met actieve deelname
Alle bovenstaande punten
Dat hij of zij echt staat voor wat hij of zij zegt en dit in zijn of haar gedra steeds weer tot uiting
laat komen.
De ambtenaren op hun plek zetten waar ze horen
Geen vage verhaaltjes
Gewogen keuze (en daar transparant over) tussen algemeen belang (ook lange termijn) en
individuele belangen
Plus dat de betreffende raadsleden zich kunnen laten horen. In de afgelopen 4 jaar zijn er
teveel raadsleden alleen maar vulling geweest. Wat ze achter de schermen doen heb ik geen
zicht op.
Visie en professionaliteit
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11 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor een
kandidaat?
(n=241)

7%
Weet niet

12%

Anders

7%
Dat de kandidaat
ervaring heeft in de
politiek

Dat de kandidaat uit
mijn woonplaats
komt

Dat de kandidaat een
vrouw is

8%

Dat ik de kandidaat
persoonlijk ken

12%
4%

Dat de kandidaat van
mijn leeftijd is

39%

Dat de kandidaat een
man is

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(Meerdere antwoorden mogelijk)
56%

Het meest gekozen antwoord (56%) op vraag 11 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor
een kandidaat? is: "Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt".

Anders, namelijk:


























Belotes nakomen !
Betrokken, capabel en op de hoogte
Betrokkenheid bij de burgers en weten wat er speelt
Dat de kandidaat betrouwbaar en geloofwaardig is.
Dat de kandidaat duidelijk, scherp en eerlijk is
Dat de kandidaat grote kennis heeft van z'n portefeuille. Dus een ervaringsdeskundige is op z'n
politieke werkgebied.
Dat de kandidaat integer is
Dat de kandidaat kundig is!!!!
Dat de kandidaat ter zake kundig is
Dat de kandidaat wijs is wat betreft hetgeen waarvoor hij of zij gaat zorgen.
Dat die ook kwa opleiding en ervaring professioneel geschikt is en geen amateur is
Dat hij of zij capabel is
Dat hij/zij integer is
Dat ik het zelf ben :)
Dat ik minstens het gevoel heb dat hij/zij voor mijn belangen opkomt
De kandidaat oprecht is
Deze dingen zijn niet belangrijk
Duidelijk invulling geeft aan hun partijprogramma
Eerlijk en oprecht
Geen van bovenstaande
Geen voorkeur
Geen voorkeuren t.a.v. personen
Hij/zij moet politieke agenda bepalen
Hoe hij/zij overkomt
Integer, belangebehartiger, recht door zee, een mensen-mens
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Integriteit
Kennis van zaken heeft
Opleiding en ervaring
Transparant over achtergornd en toekomt ook als dar minder mooie kanten aan zitten
Van onbesproken gedrag (2x)
Zie antwoord vraag 10

Toelichting



Ik kies niet voor een persoon, ik kies voor een partij.
Wanneer ik niemand zou kennen van de betreffende partij, gaat mijn voorkeur op de eerste
plaats uit naar iemand die in Pijnacker woont. En als er dan meerdere uit Pijnacker komen, kies
ik een vrouw omdat er daar nog te weinig van zijn (50/50 zou mooi zijn).
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12 Op welke locatie gaat u stemmen?

(n=240)

90%
80%

79%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
7%

10%

9%
2%

2%

Ik machtig iemand
anders om voor mij
te stemmen

Anders

0%
Op de locatie die op
mijn stembiljet
staat aangegeven

Op een andere
locatie

Weet niet

79% antwoordt "Op de locatie die op mijn stembiljet staat aangegeven" op vraag "12 Op welke
locatie gaat u stemmen?."

Anders, namelijk:






De locatie van mijn keuze is iets makkelijker te bereiken dan die op het stembiljet
Ga niet stemmen
Ik weet nog niet of ik ga stemmen
Niet
Op de locatie waar ik op het stembureau zit
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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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