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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?
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45%
40%
35%

31%

30%
25%

19%
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15%
10%
5%

2%

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

45% 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
Ja, op dezelfde partij als
vorige keer



Meeste dekking op mijn gedachtengoed

Ja, op een andere partij
dan vorige keer




Ik mocht vorige keer nog niet stemmen
Voor het eerst stemmen in Lansingerland. Voorheen lokaal SGP
gestemd.

Nee, nog geen idee maar
ik ga wel stemmen




Ik heb me er nog niet in verdiept, zeker niet in de locale partijen
Jammer dat ik niet op de Partij vd Dieren kan stemmen.

Ik ga niet stemmen



Mijn zus trouwt die dag en het gaat me niet lukken kwa tijd
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%
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(n=113)
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4%

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 (57%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? is:
"Stemmen geeft mij de kans om me te laten horen".

Anders, namelijk:






Duurzaamheid is te erg een ondergeschoven kindje geweest en moet echt meer prioriteit
krijgen
Ik wil de juiste mensen in de raad
Invloed op welzijn
Je kunt verandering teweeg brengen
Politiek luistert toch niet maar je moet iets

Toelichting


Er zitten mij verschillende dingen erg dwars als geboren en getogen Berkelaar met3 volwassen
kinderen die nog thuis wonen. Zewillen graag in Lansingerland blijven wonen, vanwege werk,
vrienden, sportclub, kerk, ect. Hebben een baan, verdienen te veel voor een huurhuis, maar
kunnen geen huis kopen hier omdat er bijna geen woningen zijn die je als werkende jongere kan
betalen. Zelfs niet met een inkomen ruim boven modaal. Ondertussen zie je wel asielzoekers en
mensen uit den haag en Rotterdam binnenstromen in de huurhuizen. Dat is heel zuur. Ik zoek
een partij die serieus en snel huizen wil bouwen voor deze doelgroep. Mijn kinderen zijn niet de
enige die hiermee zitten. En als gemeente geen belachelijke eisen gaan stellen zoals nu gebeurd
bij goedkope koophuizen in parkzoom. Mensen die een sociale huurwoning achterlaten hebben
voorrang ? Dus vis je weer achter het net, want een huurwoning kreeg je ook al niet omdat je na
jaren wachten te veel bent gaan verdienen. Het word tijd dat de gemeente aan zijn eigen, brave,
hardwerkende jongeren denkt i.p.v. asielzoekers en inwoners van Rotterdam en den Haag die
daar de stad uit willen/ worden gejaagd.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%
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Praktische belemmeringen (tijd, locatie van het
stembureau, vervoer etc.)

Anders

Het meest gekozen antwoord (75%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
is: "Anders, namelijk:".

Let op! Laag aantal Respondenten!
Anders, namelijk:




Andere bezigheden die dag
De partij waarop ik stem zit niet in de gemeentelijke politiek
Geen van de partijen spreken mij aan.. en als je naar de landelijke partijen kijkt zijn dat allemaal
partijen die veel beloven maar niets nakomen en totaal niet luisteren naar het volk
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
35%

(n=3)

33%

33%

33%

Ik geloof niet dat mijn stem het
verschil maakt

Ik weet niet op welke partij ik
moet stemmen

Ik ben niet geïnteresseerd in de
gemeentepolitiek
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25%
20%
15%
10%
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0%

Let op! Laag aantal Respondenten!

5

2 Wanneer u kijkt naar de vorige verkiezingen: op welk
moment was uw stemkeuze definitief?
(n=117)

70%
57%

60%
50%
40%
30%

7%

10%

8%
2%

7%

2%

1%
Weet niet

17%

Ik heb niet gestemd tijdens de
vorige verkiezingen

20%

Anders

In het stemhokje

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:









Ik gebruik de stemwijzer en vergelijk de voor mij belangrijke onderwerpen. Vliegveld en
onderwijs en leefbaarheid
Ik kijk naar een partij die verantwoord met geld omgaat, dat doet de gemeente lansingerland
niet
Kieswijzer
Meestal dezelfde, behalve als ik vind dat ze geen goed programma hebben.
Na het invullen van de kieswijzer
Na Kieskompas/Stemwijzer
Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen woonde ik in Rotterdam
Ze de afgelopen jaren hebben laten zien dat ze betrokken zijn met de gemeente, goede
wethouder hebben en goede mensen in de raad
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3 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?

(n=117)

60%
51%
50%
40%
30%

26%
20%

20%
10%

3%

0%

0%

0%
Zeer
Geïnteresseerd
geïnteresseerd

Neutraal

Niet
Helemaal niet
geïnteresseerd geïnteresseerd

Weet niet

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



Afhankelijk van het onderwerp.
Het is een beetje: "het maakt niet uit of je door de hond gebeten wordt of door
de kat" Er verandert heel weinig, ongeacht wie je kiest.
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4 Kijkende naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: Vindt
u dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft
gebruikt?
(n=115)
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47% 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:




















De meest effectieve oppositie partij van de gemeente
De partij laat een consistent geluid horen in de raad en brengt punten naar voren die ik
belangrijk vind.
De wethouders zijn zeer betrokken op de mensen in Lansingerland
Deze durft te zeggen waar het op staat
Die partij handelt in overeenstemming met haar ideologie
Eneke punten zijn gehaald
Er wordt opgetreden tegen vliegtuigoverlast ism BTV
Er zijn zichtbare zaken gerealiseerd
Goed werk verricht als coalitie partij
Ik heb gemerkt dat mijn idee verwoord werd.
Ik sta er achter
In principe zijn zij voor zover het in gezamenlijkheid met andere partijen mogelijk was
nagekomen
Ja van weet ik dn kan beoordelen wel
Je wordt gehoord
Kon beter
Men heeft een aantal zaken op de agenda fekregen
Mijn partij, niet deelnemend aan het college, is agendabepalend geweest en heeft daardoor op
veel terreinen de discussie in de raad bepaald.
Ondanks de oppositie rol van dePvdA hebben ze een duidelijk stem laten horen!
Orde op zaken
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Over het algemeen staat de partij voor kernwaarden die ik zelf ook onderschrijf
Prima
X
Ze hebben zich sterk gemaakt voor zaken die ik belangrijk vind
Ze staan voor wat ze zeggen
Ze zijn hun afspraken nagekomen
Zij hebben een aantal punten kunnen uitvoeren
Zij hebben geprobeerd om zaken naar voren te brengen en te ageren tegen zaken waar ik het
niet eens ben

Nee, want:












Ben nog steeds boos op Mw Tatenhove over de manier waarop de jeugdzorg vorm wordt
gegeven en hoe er met de financiën om wordt gegaan.
Ik heb geen enkel vertrouwen in de politiek
Mijn meningen aren niet he gel
Na de verkiezingen onzichtbaar
Oppositie
Teveel feiten
Weinig punten uitgevoerd uit programma
Ze hebben te weinig kansen gehad
Ze komt op voor de brlangen van zoveel mogelijk inwoners
Zij hebben slecht rentmeesterschap getoond
Zijn even andere beslissingen dan in het programma staat

Toelichting
Weet niet






Ik heb niet gestemd tijdens 
de vorige

gemeenteraadsverkiezingen 

De partijen beloven van alles maar er komt over het algemeen
wijnig van terecht.
Ik weet dat mijn partij niet alleen het beleid bepaalt maar samen
met andere.
Pas een half jaar woonachtig in Lansingerland
Toen woonde ik in een andere gemeente
Ik woonde ergens anders
Woonde toen in het buitenland
Woonde toen nog niet in Bergschenhoek
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5 ‘De politieke partijen in mijn gemeente zijn zichtbaar’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
40%

(n=113)

35%
33%

35%
30%
25%

22%

20%
15%
10%
5%

4%

4%

Zeer mee
oneens

Weet niet

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

37% is het (zeer) eens met stelling 5 ‘De politieke partijen in mijn gemeente zijn zichtbaar’, 28% is het
er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (35%).

Toelichting
Mee eens



Helaas geldt voor de meeste partijen dat dit alleen in verkiezingstijd is. Wat mij
betreft mogen alle partijen altijd zichtbaar blijven. Dat kost moeite maar betaalt
zichzelf terug.

Neutraal



Nog te weinig van mee kunnen krijgen in deze korte tijd.

Mee
oneens




Ik merk ze niet op
In verkiezingstijd geven partijen aan wat ze belangrijk vinden, maar ik heb later geen
zicht op wat er terecht komt van die beloftes
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6 Waar zou de gemeente in moeten investeren?
(Meerdere antwoorden mogelijk, u mag maximaal 4 antwoorden aanvinken)
70%

(n=112)

61%
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44%
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18%

10%

23%
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23%

10%
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0%

Het meest gekozen antwoord (61%) op vraag 6 Waar zou de gemeente in moeten investeren? is:
"Openbare veiligheid". Gevolgd door (45%) “Groen” en (44%) “Infrastructuur”.

Anders, namelijk:






















Afschaffen van hondenbelasting
Al het zwerf afval stevig aannpakken
Armoede
Behoud van het dorp
Gemeente kan NIET investeren! Alleen geld uitgeven. Dit dient beperkt te worden tot het
noodzakelijke minimum, de inwoners nemen eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.
Goedkope koophuizen van 200.000 euro of minder. En dan met voorrang verkopen aan jongere
inwoners uit lansingerland
Hondenpoep beleid
Juegdzorg
Koopwonigenprojecten voor senioren
Koopwoningen voor senioren die betaalbaar zijn
Meer aanbod van appartementen in midden segment rond de 4 ton
Meer blauw op straat!
Ouderen
Ouderen woningen. Vliegveld geen uitbreiding
Ov en fietsers
Senior appartementen voor ouderen betaalbare huur en koop.
Sociale veiligheid
Speel voorzieningen
Toezicht
Veiligheidsgevoel, ouderen en invalidenbeleid
Verantwoordelijkheid nemen 5voor zijn eigen daden; wij als straat kunnen geen gebruik maken
van de riolering die voor onze huizen loopt omdat er een andere leiding ervoorloopt , heel
slim.dus wij als buren zitten met elkaar in onze achtertuin aan elkaar gebonden de problemen
zijn nog steeds niet opgelost. Omdat we niet naar voren kunnen.
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Verkeersveiligheid
Verkeersveligheid
Vliegveld uitbreiding en snelweg, ik maak me zorgen over mijn gezondheid en ik ervaar
geluidsoverlast
Voorzieningen voor honden
Zorgen dat je als wandelaar normaal over het trottoir kan lopen

Toelichting


Wij fietsen regelmatig door de swemcoperlaan, drukke fiets en wandelstraat wegens
verbinding twee dorpen, en daar staan bomen waar regelmatig flinke takken afvallen.
Gaan we wachtten tot die op een fietser/wandelaar vallen?
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7 Waar kan in onze gemeente op bezuinigd worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk, u mag maximaal 4 antwoorden aanvinken)
30%

25%

25%

22%
19%

20%
15%

(n=111)

16%
14%

12%
8%

10%
5%

4%

3%

12%
9%

7%
3%

0%

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

Anders, namelijk:






















Bestuurlijk niveau door verbeterde afstemming
Bleizo en andere prestige projecten
Bouw van dure woningen
Christelijke organisaties, bouwplannen
De gemeente moet zich op de achtergrond houden als het commerciële aangelegenheden zijn
(die bedrijven dus zelf op moeten lossen of ontwikkelen).
Festivals...
Gemeentehuis/ambtenaren
Het voor de tweede keer vervangen van feestpaden en trottoirs
Ik denk dat we blij zijn zoals het nu geregeld is.
Kosten gemeentehuis
Naar de vluchtelingen
Oeverloos vergaderen en niet beslissen
Ondersteuning van mensen met te hoge inkomens
Onroerendgoed belasting voor de burgers verlagen
Op kosten die binnen het gemeentehuis en binnen de gemeente gemaakt worden
Planning van uitvoering groenonderhoud. geen structuur, soms wel 3 keer per jaar zelfde bv
boonsnoei-onderhoud in zelfde gebied. Zelfde geldt voor maaien gras
Salaris en declaraties ambtenaren
Salarissen bestuurders.
Speelvoorzieningen
Uitgave bestuur gemeente, zoals afkoopregeling. Onnodig wegen afsluiten en dan weer openen
Noordeindseweg. Kosten aan gemeentehuis.
Wegsturen van de gemeente secretaris met veel te veel geld, dit is zo ongepast in deze tijd!!!
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Toelichting





Als de gemeente geld overheeft voor onzinnige zaken zoals een zangfietspad dan lijkt het alsof er
geld te veel is.
Het is moeilijk antwoord geven op deze vraag als je niet weet wat de consequenties zijn. Afval is
nu bijvoorbeeld super geregeld, als je daar op bezuinigd wat merk ik daar dan van ?
Ik weet ook de kosten niet van alles
Niet genoeg inzage in financiering
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8 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

61%

58%

60%

(n=111)
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13%
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0%

Het meest gekozen antwoord (61%) op vraag 8 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "Partijprogramma’s".

Anders, namelijk:









De raads- en commissievergaderingen
Heb op de kieswijzer van lansingerland gekeken
Kieskompas (3x)
Kiesrecht
Kieswijzer (2x)
Praten met vrienden/kennisen
Stemwijzer (4x)
Stemwijzers etc
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9 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?

(n=110)
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3%
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Ik kijk met name naar
de kandidaat

7%
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74% 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



Politiek staat tegenwoordig los van de democratie dus wat
maakt het uit
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10 Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die
meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?
40%

(n=111)

39%

13%
0%
Weet niet

Anders

5%
Dat hij of zij midden in
de samenleving staat

Dat hij of zij van
onbesproken gedrag is

Dat hij of zij gemaakte
beloftes nakomt

5%
Dat hij of zij opkomt
voor de belangen van
de inwoners
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20%
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10%
5%
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 boven genoemde punten. En dat er ook eens geluisterd word naar de mening van geboren
en getogen inwoners uit Lansingerland.
Dat hij of zij een visie op de toekomst heeft die mij aanspreekt.
Dat hij/zij een visie heeft waar we naar toe moeten.
Dat hij/zij integer is
Geen struisvogelpolitiek zoals het gegaan is i.v.n. geld toegeven bij zelfvertrekken van de
gemeentesecretaris!
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11 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor een
kandidaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=111)
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Het meest gekozen antwoord (48%) op vraag 11 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor
een kandidaat? is: "Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt".

Anders, namelijk:


























Beloftes waar maakt
Daadkrachtig
Dat de kandidaat betrouwbaar en capabel is
Dat de kandidaat en de partij waartoe deze behoort een visie hebben over de gemeente.
Dat de kandidaat inhoudelijk en kwalitatief goed is
Dat de kandidaat oprecht is
Dat de kandidaat professioneel, kundig en praktisch is
Dat de persoon achter zijn standpunten staan in plaats zich laat omkopen voor een flat in
scheveningen, mee gaat om een mooi baantje te kunnen scoren na de politiek etc
Dat ik de kandidaat geschikt acht voor de functie
Een met hersens en inzicht
Ervaring in het bedrijfsleven
Gedreven kandidaat
Gedrevenheid
Geen voorkeur
Geloof mag geen rol spelen
Gemotiveerd is
Iemand die tegen de uitbreiding is van rtha
Integer is
Kandidaat integer is en lokaal woont
Maakt niet uit
Nakomen van beloftes
Oprecht
Persoonlijkheid: integriteit
Praktijk mensen
Verstand van zaken heeft
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Vertrouwen dat de doelen gelijk zijn
Weet wat er leeft
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12 Op welke locatie gaat u stemmen?

(n=110)
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5%

Op een andere
locatie

Ik machtig iemand
anders om voor mij
te stemmen

Anders

Weet niet

0%
Op de locatie die
op mijn stembiljet
staat aangegeven

87% antwoordt "Op de locatie die op mijn stembiljet staat aangegeven" op vraag "12 Op welke
locatie gaat u stemmen?."

Anders, namelijk:



Ga niet stemmen
Ik ga niet stemmen

Toelichting
Op de locatie die op mijn stembiljet staat aangegeven



Ik heb nog geen biljet ontvangen?
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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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