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Gemeenteraadsverkiezingen Someren
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?
50%

(n=218)

44%
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5%

4%

0%
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

44% antwoordt "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen" op vraag "1 Weet u op welke partij u
gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?."

Toelichting
Ja, op
dezelfde
partij als vier
jaar geleden





De uitgangspunten van deze partij zijn nog hetzelfde.
Ik ben kandidaat gemeenteraadslid
Lierops raadslid

Ja, op een
andere partij
dan vorige
keer



De partij die ik vorig jaar had , houd zich niet aan de afspraken , en daarom kies
ik nu een ander party
Vorige keer niet gestemd

Nee, nog
geen idee
maar ik ga
wel stemmen








Eerste keer dat ik in deze gemeente ga stemmen
Ik geef mijn stem aan die partij die het meeste opheeft met behoud van de bio
diversiteit. En die niet het economisch belang laat prevaleren.
Ik woon nu twee jaar hier en vind het lastig om echt te achterhalen waar alle
partijen voor staan en wat de verschillen zijn. Bij andere omliggende gemeenten
is me dat helaas meer duidelijk
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Ik twijfel of ik
ga stemmen








Ik ga niet
stemmen



Ben die week niet in Someren. Probeer iemand te vinden aan wie ik een
machtiging kan geven
Er is te weinig verschil tussen de partijen
Ik vind dat er veel mensen op de lijst staan die zogenaamd stemmen moeten
gaan trekken maar nooit de politiek in zullen stappen. Zieltjes winnen. Daar houd
ik niet can en weet dus ook niet of ik zal gaan stemmen. Deze gang van zaken
vind ik zeer laag.
Onduidelijkheid over de programmas
Ze hebben alleen maar interesse in je stem, verder eigen belang en voor
vrienden
Ik woon tijdelijk in Ommel, omdat ze ons huis in Someren momenteel nog
bouwen. Ik ben daarom in Someren niet stemgerechtigd.
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1.1 Hoe komt u tot een stemkeuze?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=206)

47%

18%

Anders

Ik bezoek politieke
forumbijeenkomsten

Weet niet

12%

9%

Via de Lokale Stemwijzer
van ‘t Contact

Ik luister naar de lokale
omroep

Ik lees het ED

10%

16%

Ik stem altijd op dezelfde
partij

30%

29%

Ik lees ‘t Contact

50%
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35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Het meest gekozen antwoord (47%) op vraag 1.1 Hoe komt u tot een stemkeuze? is: "Ik lees ‘t
Contact".

Anders, namelijk:

























Allerlei info
Baseer me op eigen waarnemingen m.b.t. beleid en bestuur in gemeente
Bekende mensen op de lijst
Ben lid van politieke partij
Ben politiek actief
Betrokken bij 1 partij.
Bovenste drie bronnen
Gezien de marginale verschillen tussen de partijen kijk ik ook naar persoonlijkheden.
Hou het nieuw bij en kies op die basis
Ik bekijk de partijprogramma's
Ik ben lid van een politieke partij in someren
Ik bezoek een gemeente raads vergadering
Ik ken de fractievoorzitter
Ik kijk naar de verkiezingsprogramma's van de partijen
Ik kijk wat mij het beste past om lokale zaken te regelen.
Ik orienteer me tijdens de regeerperiode wat ze allemaal uitspoken
Ik verzamel al een aantal maanden informatie
Ik volg het nieuws via diverse kanalen
Internet (2x)
Ken de persoon die zich verkiesbaar stelt
Kennis
Maar1pragressie partij!
Multi media
Naar wat ik landelijk ook stem
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Oartijprogramma
Op persoon (2x)
Partij programma
Persoonlijk contact
Via 'allerlei' media en communicatie
Via een stemwijzer. Welke... nog geen idee van
Volg i.h.a. het nieuws over Someren
Websites partijen
Websites van de partijen lezen

Toelichting










Gemeenteraadsleden durven in someren geen eigen mening te geven een soort schrikbewind ,
dit heb ik zelf ondervonden.
Het maakt in Someren niet zoveel uit op welke partij je stemt. De verkiezingsprogramma`s zijn
van dien aard dat ze geen echte keuzes maken. Iedere partij kan met iedere partij in de coalitie.
Men vindt het wethouderschap veel belangrijker. Personen zijn blijkbaar veel belangrijker dan de
belangen van burgers.
Ik wil de standpunten weten maar die staan nog niet online. Aan de hand van de standpunten
maak ik een beslissing maar ik vind dat ik nu te lang moet wachten.
Lokaal stem ik meestal hetzelfde, nationaal niet.
Meestal beslis ik op jet laatste moment op wie ik stem, vaak is het op een voor mij bekend
iemand, spreekt de man of vrouw me aan, kan hij/zij op mijn stem rekenen. Is het iemand die
alleen in de verkiezingsperiode goedendag tegen me zegt en na de vorige verkiezingen mij "bij de
bakker" niet meer kende kan hij/zij mijn stem vergeten.
Onduidelijkheid over lokale stemwijzer
Ook met deze info blijft het lastig.
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2 Als u kijkt naar de vorige verkiezingen: op welk moment
was uw stemkeuze definitief?
30%

(n=213)

29%

15%
5%

3%
Weet niet

Anders

3%

Ik heb niet gestemd
tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezing
en

8%

Pas in het stemhokje

Nadat ik erover had
gesproken met bekenden

Nadat ik wist welke
personen zich
verkiesbaar hadden
gesteld

Nadat ik de
partijprogramma’s had
doorgenomen

6%

Ik stem altijd op dezelfde
partij

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

30% 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:








Ben politiek actief, voor deze verkiezingen ook campagneleider en onderhandelaar voor 'mijn'
partij
Ik kijk altijd welke partij het meest haar beloften na gekomen is en welke partij goed met andere
partijen kan samenwerken
Jammer dat er er maar 1 keuze mogelijkheid
Maar dit was in een andere gemeente
Na invullen lokale stemwijzer
Nadat ik een stemwijzer had ingevuld
Stemwijzer

Toelichting
Ik heb niet gestemd tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezingen



Ik vond er niets fatsoenlijks bijzitten
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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?

(n=214)

48%
34%

Weet niet

6%
Ik heb niet gestemd
tijdens de vorige
gemeenteraadsverkiezi
ngen

Nee

12%

Ja

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

48% antwoordt "Weet niet" 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:



























. (2x)
Belang someren eind
Belangen kerkdorp goed behartigd
Belangenbehartiging
Beloftes zijn nagekomen
Constructief en kritisch
Deze party komt op voor de gehele gemeenschap
Doelen worden bereikt
Er ko,t glasvezel in het buitengebied
Er was in de (niet de huidige) gemeente iets veranderd
Fatsoen lijken standpunten
Gaat wel
Geen idee, daar heb ik geen zicht op
Goede dingen gedaan, in Zùmmers belang
Goede mensen met goede ideeen
Goede wethouder goed beleid
Goede zaken gedaan voor Someren
Grote onderdelen van ons programma terug te vinden in het coalitie akkoord en uitgevoerd
Heb veel werk verzet
Hebben hun uitgangspunten grotendeels gevolgd
Hebben naar behore gefunctioneerd
Heeft een wethouder kunnen leveren.
Ik ben tevreden met behaalde resultaten
Ik ben tevreden over wat ze gerealiseerd hebben
Komen regelmatig voor ons dorp in opstand
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Kundig persoon
Lierop redelijk vertegenwoordigd
Meer uitbreiding industrieterrein
Prograam goed uitge
Programma sprak mij aan
Tevreden
Wat er in andere gemeenten niet mogelijk is kan hier wel
We zijn tevreden in Someren.
Ze hebben toch een aantal dingen verwezenlijkt die voor mij zinvol waren.
Ze hielden vast aan hun koers.
Ze houden zich aan hun programma en allemaal in het belang van groot someren
Ze komen op voor hetgeen ze vantevoren aangeven
Ze staan voor de burgers
Ze zijn consequent in hun standpunten en waaien niet met elke wind mee
Ze zijn voor mijn standpunten opgekomen.
Zelf invloed op gehad
Zij kunnen het beste besturen
Zij maken ook werk van hun standpunten
Zijn helder en duidelijk

Nee, want:




















Beleud niet teruggezien. Te rechts
De gemeente handelingen duurt altijd veel te lang
Doelstellingen niet gehaald
Door coalitie vorming en veel beloven weinig geven blijft er weinig over
Er is een groep die de dienst uitmaakt. Mijn stem maakt helemaal niets uit.
Er is niet gebeurd wat ze beloofden
Gaat halverwege weg ok een better betaalde baan
Het standpunt van die partij is in een voor mij belangrijk punt anders dan wat destijds werd
geventileerd
Ik vind dat in Someren veel naar ondernemersbelangen en weinig naar burgerbelangen wordt
gekeken/geluisterd bij het nemen van besluiten.
Ik vond het maar matigjes
In het college waren ditmaal alle landelijke politieke hoofdstromen vertegenwoordigd (CDA,
PvdA, VVD, gedoogsteun van de leefbaren), daarmee de lokalo's in de oppositie dwingend.
Terecht, want de lokalo's in Someren vertegnwoordigen slechts twee kerkdorpen van Someren
en niet de gemeente als geheel. Jammer dat ons paars-groene college haar unieke brede
samenstelling niet veel beter heeft uigevent. Men heeft technocratisch polderen hier tot kunst
verheven en goed beleid gevoerd. Alleen de politieke verschillen zijn hierdoor weggevallen, of
althans volledig uit het zicht verdwenen.
Meer beloofd dan gedaan.
Niets belangrijks van vernomen
Senioren woningen zijn nog NIET gebouwd
Te onopvallend
Te veel gepolderd
Te weinig aandacht voor de punten die ik belangrijk vindt
Vanwege desinteresse na gevraagde oplossingen voor grote problemen waar een aantal
inwoners mee te maken hebben
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Veel beloven, niks nakomen
Ze hebben alleen hun eigen belang gediend
Ze hebben zich niet aan z,n woord gehouden
Ze komen hun afspraken niet na en zijn ondeskundig
Ze komen niet voldoende op voor de groep die ze vertegenwoordigen

Toelichting


Als ze eenmaal in de coalitie zitten , met een zeer kleine
meerderheid worden ze door de partij met name cda in een
richting gedwongen om vooral als een partij naar buiten te komen
, met zeker geen afwijkende mening gezien de kleine
meerderheid, alles om maar te regeren.

Ik heb niet gestemd tijdens 
de vorige
gemeenteraadsverkiezingen

En ik heb er geen spijt van gehad. Het was weer vier jaar gekonkel
en gedraai.




Andere gemeente
Ik heb me na de verkiezingen niet verdiept in wat er met de
stemmen gedaan is. Ik wil nu wel meer aandacht bieden aan de
politiek.
Je bent niet altijd bij de besprekingen of bij tot stand komen van
een mening.
Je stemt, en als je dan vervolgens (zoals ik) te weinig moeite
neemt om de partij van je keuze goed te volgen wat betreft de
uitvoering van hun verkiezingsprogramma moet je deze vraag wel
beantwoorden met Weet niet.

Nee

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

(n=212)

60%
48%

50%
40%

27%

30%
20%

16%
7%

10%

2%

0%

0%
Zeer
geïnteresseerd

Geïnteresseerd

Neutraal

Niet
geïnteresseerd

Helemaal niet
geïnteresseerd

Weet niet

48% antwoordt "Geïnteresseerd" op vraag "4 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?."

Toelichting
Zeer
geïnteresseerd



Helaas weinig keuzemogelijkheden

Geïnteresseerd




Ben lid geweest van de participatiecommissie
Ik volg ze wel via diverse media

Neutraal



Eenmaal aan de macht worden alle mooie beloftes meteen ingewisseld,
wetende dat ze toch weer 4 jaar binnen zijn
Gewoonlijk niet bijzonder geïnteresseerd, maar nu ik dat wel ben ivm de
verkiezingen vind ik het lastig om echt goede informatie te verkrijgen/vinden
(voor iemand die pas twee jaar in deze gemeente woont en dus niet op
iemand stemt alleen maar omdat ik diegene ken)



Niet
geïnteresseerd




Erg slecht ik weet het. Op een of andere manier spreekt de plaatselijke
politiek mij niet zo aan terwijl ik de landelijke politiek op de voet volg.
Niet geinteresseerd zolang de partijen in de kerkdorpen een bepalende stem
over onderwerpen die het dorp ( centrum ) aangaan !
Tegelijkertijd vind ik dat er teveel toegegeven wordt aan de kerkdorpen ! Wat
die allemaal voor elkaar krijgen vind ik niet normaal en staat zeker niet in
verhouding tot het oplossen van problemen in het centrum !!
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5 Kent u alle partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in uw gemeente?

(n=209)

60%
48%

50%

47%

40%
30%
20%
10%

4%

0%
Ja, alle zes

Enkele partijen

Geen een

48% antwoordt "Ja, alle zes" op vraag "5 Kent u alle partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in uw gemeente?."

Toelichting
Geen een




Eerste keer dat ik in deze gemeente ga stemmen, dus moet me er nog in verdiepen
Net hier komen wonen.
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6 Weet u wie de lijsttrekkers van de zes deelnemende
partijen zijn?
35%

(n=210)

33%

32%

30%
24%

25%
20%
15%

12%

10%
5%
0%
Ja

Ik weet ze bijna allemaal

Een enkeling

Geen een

33% antwoordt "Een enkeling" op vraag "6 Weet u wie de lijsttrekkers van de zes deelnemende
partijen zijn?."

Toelichting
Geen een



Net hier komen wonen
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7 Heeft u wel eens contact gehad met lijsttrekkers?

(n=209)

50%
43%

45%
40%
35%

32%

30%
25%
18%

20%
15%
10%

7%

5%
0%
Ja, met alle lijsttrekkers

Ja met meer dan één

Met één lijsttrekker

Nee, nog nooit

43% antwoordt "Nee, nog nooit" op vraag "7 Heeft u wel eens contact gehad met lijsttrekkers?."

Toelichting
Nee, nog nooit



Neen
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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=209)

45%
39%

40%
35%
30%
23%

25%

19%

20%
15%

10%

10%

7%

5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

33% is het (zeer) eens met stelling 8 “Ik vind de lokale politiek interessanter dan de landelijke
politiek”, 26% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (39%).

Toelichting
Neutraal




Zeer mee
oneens



Is puur afhankelijk van wat de plaatselijke politiek presteert !
Een luisterend oor naar de burgers en daar ook daadwerkelijk iets mee doen !
Je kent de meest personen die je vertegenwoordigen. Heb niet altijd het idee dat
ze voor idealen gaan, het wel leuk vinden in de belangstelling te staan, en niet
voldoende geschoold inzake de onderwerpen waarover ze moeten beslissen.
VriendjesPOLITIEK viert hoogtij in Someren en de ambtenaren mogen vrij bouwen
op bijvoorbeeld mooie plek in Someren zonder dat hen een strobreed in de weg
wordt gelegd, maar senioren moeten aan allerlei onzin voldoen
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8.1 Kunt u dit kort toelichten? (n=115)





































Allebei niet interssant. Doen toch wat ze zelf willen. Stemmen heeft geen zin worden toch
partijen samengevoegd.
Alleen wat betreft de jeugdzorg, verder denk ik dat veel toch landelijk beslist wordt
Beiden zijn belangrijk
Beiden zijn interessant.
Beslissingen hebben direct verband met jou
Daar hoor je gewoon meer over, ook door het jaar heen en niet alleen tijdens deze periode dat er
gestemd moet worden
De landelijke politiek dient een veel groter belang
De politieke verhoudingen in Someren zijn geen afspiegeling van de landelijke. Een aantal
partijen doet helemaal niet meer (o.a. D66, SP) en CDA, en VVD presenteren zich onder een
andere naam, waarmee ze zich lijken te distanciëren van hun moederpartij. Kennelijk zijn ze bang
voor stemmenverlies als ze gewoon onderschrijven dat ze rechtsliberale VVDers of
reactionairconservatieve CDAers zijn... Ook de lokale PvdA neemt openlijk op enkele punten
afstand van de landelijke partijlijn, bang voor wegblijvende kiezers, zo lijkt het; angst en
schaamte, zo lijkt het!
Den haag doet helemaal wat het wil; een oor naar de stemmer is er niet meer bij
Dicht bij huis
Dicht bij huis. Begrijpelijker en plaatselijke belangen.
Dicht bij jezelf blijven
Dichter bij de mensen
Dichter bij huis en meer van invloed
Dichterbij en besluiten kunnen direct gevolg hebben.
Directe invloed om je omgeving en leefomstandigheden
Dit komt dichterbij
Dit raakt me direct
Dorpspolitiek wind het van lands
Een gemeente zorgt voor ons leefklimaat binnen de wetten van het landelijke. Daar heb ik meer
aan.
Eerlijk gezegd lees ik er erg weinig over tussen de verkiezingen in. Natuurlijk ligt daar van de
reden bij mezelf.
Ego’s, eigenbelang, gebrek aan kennis van zaken
Gaat me direkter aan
Gaat meer om lokale dingen
Gemeentepolitiek gaat over je eigen straat, leefomgeving, vereniging etc.
Heeft meer betrekking op het dagelijks leven van alle dag. Zie je eerder de resultaten of wat niet
goed gaat.
Het gaat over mijn omgeving
Het gaat toch om ons eigen dorp.
Het gat in de raadsvergadering meestal nergens over. Een duidelijke vbisie ontbreekt en er wordt
niet echt gekeken naar welke belangen er zijn.
Het is persoonlijker en je kunt meer invloed hebben
Het staat dichterbij me
Hier woon en leef ik; hier gebeurt het voor mij. Zie de gemeente als zogenaamde eerste overheid
Ik volg vooral debatten en persberichten bij bijzondere onderwerpen.
Is dichterbij, meer bekend
Je bent direct bij betrokken en kunt direct zien wat de gevolgen zijn van de genomen
beslissingen.
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Je kent de betrokkenen van dichterbij
Je kunt die mensen in het dorp ontmoeten
Je moet het allebei in de gaten houden
Komt allemaal dichter bij
Komt dichterbij
Landelijk gaat het ook over zaken als euthanasie ed
Landelijk is anders als lokaal maar wel het volgen waard
Landelijk meer inhoudelijke debatten. Hoewel de lokale politiek dichter bij de burger staat voel ik
dat niet altijd. Vaak niet duidelijk waar een partij concreet voor staat als het gaat om specifieke
dossiers.
Landelijk meer invloed
Landelijk politiek daar heb je weinig invloed op en gemeentelijk meer en is ook belangrijker.
Landelijk wordt het meeste bepaald.
Landelijk zijn uiteindelijk toch de beleidsmakers, hebben veel meer invloed.
Landelijke Politiek is belangrijker
Landelijke politiek speelt dagelijks en plaatselijk vaak maar eens per maand bij de
raadsvergadering
Landelijke politiek staat verder van me af, en kan ik persoonlijk minder invloed op uitoefenen
Ligt natuurlijk aan het onderwerp, dit is te algemeen gesteld
Lokaal is dichterbij
Lokale politiek gaat meer over mij en mijn omgeving.
Lokale politiek staat dichter bij de samenleving waar je deel van uit maakt
Lokale politieke partijen lijkn wel erg veel op elkaar
Meer beslissingen komen bij de gemeente te liggen
Meer mondiaal gericht dan beperkte visies
Meer plaatselijke invloed die je direct kunt zien.
Minder geleuter
Onderwerpen komen veel dichterbij
Onderwerpen zijn dichter bij huis
Pastselijk is anders dan landelijke politiek
Staat dichter bij de mensen (2x)
Staat dichterbij, meer gevoel bij.
Staat toch korter bij je.
Steeds meer taken worden vanuit de landelijke overheid verplaatst naar de gemeentes. Tevens
heb je meer invloed in de eigen gemeente dan op landelijk niveau
T is dichtbij mij als landlijk die doen maar wat om dat er te veel partijen zijn.
Te simpel allemaal, veel eigen belang mn in kerkdorpen
Toch belangrijker
Uiteindelijk willen ze in Someren zowat allemaal hetzelfde en uiteindelijk realiseren ze allemaal
nauwelijks wat van wat ze beloofd hebben.
Veel beslissingen zijn landelijk
Voel me niet betrokken in Someren
Voor mij telt het plaatselijke
Waarschijnlijk ben ik tevreden over de huidige gang van zaken.
Zaken die behandeld worden raken ons direkt
Zie hiervoor
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29%= Weet niet
Toelichting
Toelichting



Dicht bij de inwoners

Weet niet



Zitten er vaak voor eigen belang.
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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?)

(n=207)

42%

45%
40%
35%
30%
23%

25%

18%

20%
15%
8%

10%
5%

5%

4%

Zeer mee oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

31% is het (zeer) eens met stelling 9 “Ik heb meer vertrouwen in de lokale politici dan de politici in
Den Haag”, 23% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (42%).

Toelichting
Mee eens



Ik ken ze en het zijn geen " pauwen"

Neutraal



Kan ik niet overzien.

Mee oneens



Gemeenschapslijst presenteert verkiezingsprogramma - SIRIS.nl
https://siris.nl/artikel/100319187/gemeenschapslijst-presenteertverkiezingsprogramma
15 feb. 2018 - Ook de verkiezingsactie zal worden toegelicht. Voor
iedere stem uitgebracht in Someren-Eind wordt € 1 geschonken
aan een goed doel. Die euro wordt betaald door de kandidaatraadsleden. Vier jaar geleden is daarmee de overkapping op het
Einderplein gerealiseerd. De presentatie begint om 20.30 ..



Lokale politici moeten ook het vertrouwen zien te winnen !
In den Haag lukt dat niet echt, maar in Someren ook niet !
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9.1 Kunt u dit kort toelichten? (n=111)
































Beloven iets minder en soms komt er ook wat van uit. Landelijke politiek: ONBEGRIJPELIJK AF EN
TOE !!
Betrouwbaarheid en politiek blijven elkaar bijten maar ik ga toch stemmen.
Controle onderling in den haag is vele male groter, doordat er meer politici per partij zijn, ook
meer media aandacht
De landelijke politici weten hun onbetrouwbaarheid vaak wat bekwamer te verbergen
De locale politiek in Someren is absoluut te kleinschalig. In een gemeente als de onze is de
schaalgrootte absoluut niet geschikt om te kunnen rekenen op een professioneel en
onafhankelijk bestuur! Ik begrijp echt niet dat we al niet decennia geleden zijn gekomen tot een
gemeentelijke herindeling. Het is toch werkelijk ongehoord dat er letterlijk op een steenworp
afstand dezelfde, eveneens veel te kleine, gemeenten opereren. Ik stoor me er erg aan dat,
evenals vier jaar geleden, in de programma's van de lokale partijen, met geen woord gerept
wordt over het nut en noodzaak van gemeentelijke herindeling. Hoe zou het komen? Ik kan geen
enkel ander motief bedenken als het persoonlijke belang later prevaleren boven gezamenlijk
(professioneel) belang. En zo 'modderen we in Someren lekker verder' .
Den Haag is ver weg
Den Haag is ver weg, verder zien wij het altijd verkeerd
Deze mensen staan dichter bij je
Dichter bij de mensen
Dichter bij en meer te beinvloeden
Dit voelen we beter
Ego's zijn ook in Someren veel te groot
Eigen dorp spreekt meer aan.
Er is nog grote ondeskundigheid links en rechts op het lokale Somerense niveau. En te veel
gedetailleerd geneuzel
Geen beeld vd samenleving enkele groepen niet andere weer oververtegenwoordigd
Geen vertrouwen in die ratten in Den Haag die voor eigen gewin daar zitten.
Heb redelijke veel vertrouwen in landelijk en gemeentelijk doen er partijen mee die geen
dudelije positie kiezen
Het blijven politici: veel beloven, weinig doen en heel veel vriendjespolitiek
Het gevoel dat je nog invloed kunt uitoefenen. Den Haag zitten hoog in hun torentje en geven je
niet het gevoel naar je te luisteren.
Het zijn bekende mensen voor mij
Hetgaat om vertrouwen en deskundigheid. Zowel in de landelijke maar ook in de gemeentelijke
politiek staat dat regelmatig onder druk. Coalitievorming is daar soms een lastige component in.
Hetzelfde laken een pak
Hoe verder weg hoe minder betrokkenheid en bovendien zijn dat heel andere onderwerpen
Ik heb in alle twee geen vertrouwen omdat er landelijk en lokaal de mensen toch wel gepakt
worden niet links om dan maar rechts om
Ik kan rechtstreeks invloed uitoefenen, bijvoorbeeld door een gesprek met hun aan te gaan.
Ik vertrouw landelijke politici
In de landelijke politiek zijn veel meer mensen met capaciteiten. Die zie ik te weinig in de lokale
politiek
In Den Haag gaat het maar om een ding "geld harken" bij Jan met de pet
In Den Haag weten ze niets over gewone mensen.
In den Haag zit men vaster aan afspraken in een coalitie. In Someren worden door oppositie en
coalitie ook geregeld zaken gedaan, en dat is goed en geeft vertrouwen dat je stem gehoord
wordt
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Is niet een ver van mijn bed show
Is tovh iets dichterbij
Je staat korter bij de mens en , als in denhaag
Landelijke politici zijn zakkenvullers, en gemeente politici zijn wel meer voor hun gemeente
bezig.
Landelijke politiek kan meer invloed uitoefenen
Lokaal heeft naar mijn mening slechts beperkte invloed en er is minder toezicht op
Lokaal is het nog meer vriendjespolitiek en de juiste kruiwagen hebben.
Lokaal minder expertise.
Lokal
Lokale politici zijn herkenbaar en betrokken. Landelijke politici van bijv. PVV of FvD willen zonder
verantwoordelijkheid te nemen, populistisch alle groepen Nederlanders TEGEN elkaar te laten
leven i.p.v. MET elkaar.
Lokale politiek niet de juiste mensen met de juiste capaciteiten. Mensen met goede banen kiezen
vaak niet de lokale politiek.
Maakt niet uit
Makkelijker aan te spreken wanneer dingen anders gaan dan afgesproken
Meer een beeld vann de persoon waatrop
Mijn vertrouwen in de politiek op zowel landelijk als lokaal niveau is niet heel groot
Minder expertise
Minder of geen eigenbelang
Na bovenvermeld artikel op Siris gelezen te hebben, heb ik geen vertrouwen meer in onze lokale
politiek omdat ik vind dat Lijst 2 zich schuldig maakt aan omkoperij. Hier moet het
gemeentebestuur tegen optreden of de verkiezingen ongeldig verklaren.
Niet meer en niet minder
Ook veel eigen belang
Persoonlijke relatie
Politici hebben altijd een dubbele agenda. Ze willen goede dingen doen voor Someren, maar toch
vooral ook herkozen worden
Sommigen zijn aanspreekbaar anderen weer helemaal niet, die denken alleen maar aan henzelf
Staan dichter bij de mensen
Staan dichter bij de mensen (praktijk) dan landelijk (buroucraties, grotere afstand van de
mensen)
Staat dichter bij de mens
Te veel gesjoemel om een regering te krijgen
Vaak lokale mensen die lang niet allemaal capabel zijn
Weinig vertrouwen in beiden.
Wordt eerder tot uitvoering gegaan.
Ze doen hun best, maar om kiezersvertrouwen te herwinnen moeten politici, hier, in Den haag
en elders in het land uit andere vaatjes gaan tappen. Zoals ze nu bezig zijn, roepen ze de
populisten echt geen halt toe!
Ze nemen beslissingen die niet altijd voordeliger uitpakken. Bv buitenshuis zetten van
werkzaamheden zoals belastingen
Ze worden sneller ter verantwoording geroepen doordat de lijnen kort zijn
Ze zijn eerlijk en echt en geen beroeps politici, dus gewone mensen die weten voor wie ze iets
doen.
Zelfde mensen, lokale mensen uit dezelfde streek
Zie 8.1 (3x)
Zie bovenstaande over zieltjes winnen.
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Zie toelichting
Zijn meer onder de mensen

Weet niet = 28%
Toelichting


Het afgelopen jaar is met de banden brand bij van den hoge een staaltje achterbakse
politiek gespeeld waar ze in den haag zich zelfs voor zou schamen, contact let op nu, . bij de
bandenbrand is destijds met grote hoeveelheden geblust met het uiterst
kankerverwekkende middel c8 , dit middel is toen met grote hoeveelheden de grond
ingesijpelt,hemelsbreed wordt op 250 meter door brabantwater voor zuid-oosst brabant
hier drinkwater omhooggepompt .Waarom is hier niemand mee naar buiten gekomen , ik
heb het tot nu toe voor mij gehouden ,maar met de komende verkiezingen moeten de
varantwoordelijke partijen hiervoor afgerekend worden, het is toch ook wel heel toevallig
dat op de voormaligge bandenplek niet gebouwd mag worden , er zal en moet een
zonnepark komen zodat er geen schonegrondverklaring hoeft te komen van de gemeente,
en over 10 jaar is toch iedere domme burger dit voorval allang vergeten, dat het tot nu toe
al anderhalf miljoen gekost heeft hoor je niemand meer over, als over een aantal jaren de
eerste berichten verschijnen van wel heel veel kanker gevallen , dan heb ik het bij deze
gemeld, en laat ik het aan jullie , slaap zacht.
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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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