Gemeenteraadsverkiezingen
Het lijkt nog ver weg, maar op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?
(n=398)
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Ben lid van die partij
Doen wat ze beloven (burgerparty transparant Deurne)
Gaat redelijk nu

Ja, op een
andere
partij dan
vorige keer




De partij van de vorige keer is niet helemaal eerlijk
De vorige keer heb ik een uitstapje gemaakt naar een andere partij dan
gewoonlijk, dit heeft geholpen !
De partij die nu gewonnen heeft, had ik anders op gestemd.
Deze partij staat het dichtste bij me.
Vvd en 19nu voorgoed uit het college dumpen. Geen enkel gevoel voor natuur en
ecologie. Pakken deze ambtenaren ook niet aan, waaronder Joep Verharen.
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Afhankelijk van programma
Geen verdere toelichting maar anders kan ik het niet versturen blijkbaar ...
Ik ga wel stemmen al weet ik nog niet op welke partij. Als ik niet nieuws
Ik ga wel stemmen. Maar niet zeker op dezelfde als vorige keer. Antwoord stond
er niet bij.
Is afhankelijk van programma en standpunten.
Maken allemaal loze beloften
Partijen zullen nog wel met programma's komen. Die wacht ik af.
Wacht eerst op de vaststelling van de kieslijsten van deelnemende partijen.
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Heeft geen zin als dagelijks bestuurders noch gemeenteraadsleden (of andere
specifieke partijleden) alleen maar iets doen omdat ze dat willen, of zelfs soms
alleen voor zichzelf (diverse voorbeelden duidelijk herkenbaar in Deurne) en niet
pro-actief met mensen in gesprek treden wanneer maatregelen of besluiten
moeten worden genomen die een mens, of een groep mensen, direct betreft.
Het interesseert mij helemaal niet want ze doen toch wat ze willen.
Ik weet te weinig van de lokale partijen ook al hebben ze een landelijke naam
zoals bv. de vvd. Ik vind dan ook dat de lokale partijen de burgers beter op de
hoogte moeten houden van het reilen en zeilen. Misschien een idee om per
kwartaal in een gezamenlijk bericht de mensen op de hoogte te houden. Dit
bericht moet dan door een onafhankelijk iemand opgesteld worden om zo
objectief mogelijk te blijven.




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

(n=354)
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Anders, namelijk:
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Ben lid politiek partij
Door te stemmen hoop ik dat de belangen. die voor mij het zwaarst wegen behartigd
worden.
Er is jaren gestreden voor het vrouwenstemrecht, ik vind het mijn morele plicht om te
stemmen
Er moet dringend in Deurne een veranderingsproces op gang gebracht worden. Het is te gek
dat in de raad de spelbepalers ruim 25 jaar blijven zitten. Doorstroning gewenst.
Geen toevoeging
Het is je plicht
Ik geen PvdA wil
Ik wil invloed uitoefenen op de Deurnese politiek.
Mijn zoon staat op een lijst
Niet alleen een recht, maar ook een plicht
Om het gevoel te hebben toch gehoord te worden

Toelichting





Als je niet gaat stemmen moet je naderhand ook niet teveel zei......
Geen
Geen toelichting
Geen verdere toelichting maar anders kan ik het niet versturen blijkbaar ...



Ik hoop hiermee te bereiken dat we nu eens een college krijgen die naar de burgers luistert.




Een college die zorgt voor een gezond leefklimaat, schone lucht, gezonde bodem en schoon
grondwater.
Ik wil dat Deurne een groen dorp is met veel oog voor de natuur en een dorp waarin
kunstenaars kunnen gedijen.
Zo hoort het

1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=15)

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

10%
0%
Ik geloof niet dat mijn stem het
verschil maakt

Ik weet niet op welke partij ik moet
stemmen

Anders

Let op! Laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:











Afkeer van gemeentelijke politiek
Er wordt toch niet naar Nederland geluisterd.
Geen betrouwbare raadsleden
Gemeenteraadsleden en/of gemeentelijke bestuurders laten zich toch niet zien als er iets
speelt voor jou als bewoner of voor een bewonersgroep. Men laat zich zien in de
verkiezingsaanloop en daarna doet men wat men wil zonder bewoners, of een bewoner, te
representeren. Stemmen heeft daardoor voor mij geen enkele zin.
Het interesseert me niet wie uiteindelijke de scepter zwaait
Ik wil niemand vd huidige partijen mijn stem geven.
Om dat de partij niet in het dorp word vertegenwoordig
Ze zitten bijna allemaal voor eigen belang
Zie vraag 1

Toelichting


Zie boven

1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=28)

61%

60%
50%
36%

40%
30%
20%

11%

10%

4%

4%
Weet niet

Anders

Ik weet niet op welke partij ik
moet stemmen

Ik geloof niet dat mijn stem het
verschil maakt

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

0%

Let op! Laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:



Partijen komen afspraken niet na.
Weet niet of FvD vertegenwoordigd is

Toelichting




Ik las deze week een verhaal van een van onze wethouders die het had dat in Deurne het
motto gold "Ons kent ons". Nu dat is nu juist het probleem. Als Brabander zijnde, niet
geboren in Deurne, kom je er bijna niet tussen, tussen dat politieke volk. Nog teveel
spruitjes politiek.
Ik vind het onduidelijk wat de verschillen zijn tussen de partijen

2 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Deurne
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Agrarische industriele complexen op het platte land terugschroeven en leefmilieu verbeteren
Behoud betaalbare voorzieningen
Burgerbegroting
CO2 neutraal Deurne
Cultuur (5x)
Cultuur, bibliotheek en jeugd
Dat als iemand een bedrijf wil starten of runnen de polemiek niet zo moeilijk moet doen en die
mensen een kans geven om te starten op een lokatie waar het voor hen mogelijk is
Diversiteit aan scholing
Duurzaamheid (2x)
Duurzame ontwikkelingsdoelen
Economie, infrastuxtuur
Een leuke uitdagende omgeving voor opgroeiende jeugd voor alle niveaus. Dus jongeren centra
helpen en laten merken dat ze gewenst zijn. Jeugd betrekken bij de gemeentelijke zaken.
Een schoon deurne , taak van de gemeente
Geef boeren/ondernemers ook een kans. Deze worden nu onnodig in een kwaad daglicht gesteld
Geen huisvesting arbeidsmigranten op de Bikkels!!
Geen spoortunnel
Geen toevoe
Glasvezel voorzieningen
Global goals en mondiale bewustwording
Handhavingsbeleid en integriteit
Het afstoten van de buurt centra’s en 1 groot cutureel centrum dat op tijd sluit . Horeca extra
stimuleren
Het dorp deurne
Infrastructuur



































Inspraak burgers; niet zoals het nu gaat; dit is geen inspraak
Is voor mij een belangrijk punt
Klimaat, opvang vluchtelingen, fossiele brandstoffen, onderwijssysteem aanpassen
Meer landelijke stijl bebouwing in centrum om weer sfeer te kijken evt park ipv parkeerterrein bij
winkelcentrum.
Natuur
Natuurbehoud, zoals, insecten, vogels, bomen en planten.
Onderhoud wegen en straten.
Ondernemers klimaat
Ondersteunen verenigingsleven
Onderwijs
Onkruid overal icm veiligheid en uitstraling. Financien: geen cent meer naar doodgestorven kind
CCD
Openbaar vervoer
Openheid naar en voor burgers
Opvang vluchtelingen
Ouderen beleid aanpassen aan meer ouderen
Ouderen, pensionados
Participatiewet en aanverwante wetten aandacht geven maar zeker de uitvoering faciliteren!
Seniorenwoningen
Sneller bladbakken plaatsen en beter het blad opruimen
Sport en bewegen
Sport, cultuur en onderwijs
Stankoverlast geiten!!
Transparantie
Tunnel togankelijkheid Deurne
Verenigingsleven
Verkeersveiligheid. Centum Deurne vrachtwagenvrij maken, tunnel overweg maken. snelheid
aanpakken op verschillende wegen
Vluchtelingenopvang en begeleiding
Wat tot hun taken behoren
Woningbouw voor ouderen
Ze moeten een totaal plaatje laten zien en horen
Ze moeten gehoord eerlijk hun visit geven wat ze echo willen
Zich zelf blijven.
Zie hieronder

Toelichting







De aandacht moet gericht zijn op duurzame, biologische en grondgebonden veehouderij i.p.v.
intensieve veehouderij en een landbouw zonder gif.
De groenvoorziening in Deurne verkeert in deplorabele staat. Bomen worden niet vakkundig
gesnoeid, waardoor onkruid tiert welig.
De regels voor intensieve veehouderij moeten aangepast worden, zijn nu veel te streng en de
boeren zitten in het nauw .
Deurne moet er. Fijne plaats blijven om in te wonen
Duurzaamheid staat nog veel te weinig op de agenda terwijl er een grote taak ligt om de
doelstellingen van de energietransitie te halen
Een weerloze groep burgers die niets neer kunnen corrigeren en voortdurend gepakt wordt



















(belastingen, niet geïndexeerde AOW/ pensioenen
Er is niets te krijgen voor mensen boven 65 Jaar.
Geen verdere toelichting maar anders kan ik het niet versturen blijkbaar ...
Glasvezel is met name noodzaak voor het buitengebied. Studie van de kinderen, telebankieren,
teleboekhouden. Hiervoor is internetverbinding noodzaak. Is nu vaak onmogelijk.
Het is belangrijk om tijdens de campagne aandacht te besteden aan iets wat ook werkelijk
uitgevoerd kan worden. Lokkertjes hebben we niets aan. Alle onderwerpen zijn belangrijk.
Hoe gaan we voorkomen dat de veehouderij verder uitbreid en dit ten koste gaat van de
gezondheid van de inwoners van de gemeente? Het is immers wetenschappelijk aangetoond dat
er veel meer gezondheidsklachten zijn rondom gebieden waar zeer intensieve veehouderij plaats
vindt.
Ik pleit voor veel begeleiding, vooral ook financieel, van de zwakkeren, zodat ze geen torenhoge
schulden krijgen. Meer aandacht geven aan Grip op Schuld. Ik vind het plan om vluchtelingen in
de eerste twee jaar alleen leefgeld te geven heel goed. Dat voorkomt vroege schulden die ze
jarenlang met zich meeslepen.
Meer bouwen speciaal betaalbare ruime senioren woningen zoals b.v. Antoon Coolenlaan.
Onderzoek dat nu eens. Discussie over dit onderwerp is nauwelijks bespreekbaar
Met name voor kinderen die om allerlei redenen buiten het systeem (dreigen te) vallen. Zodat ze
in een veilige en inspirerende omgeving zich kunnen ontwikkelen tot een volwaardig, gelukkig
en evenwichtig lid van de maatschappij.
Sport en bewegen is voor iedereen goed. Gemeente moet dit stimuleren. Ook door actief beleid
sport en bewegen toegankelijker te maken voor jong en oud.
T.a.v. Anders: Alles wat burgers aan gaat. Er zijn simpelweg geen uitzonderingen hierop.
Alle onderwerpen, ook nog steeds bestaande oude vervuilingrestanten, dienen aandacht te
hebben.
In Deurne kun je zelfs herkennen dat illegaal bewoning toegestaan wordt en zijn andere organen
nodig om iets daarvan duidelijk te maken. Ook hiervoor ontbreekt de pro-activiteit van ook ons
huidige gemeentelijke network.
Veiligheid: is van zelf sprekend meer blauw op straat
algemene voorzieningen onderhoud van paden/plantsoenen/ook in de kerkdorpen
zorg: een goed zorgbeleid en controle en naleving hiervan
Voorkom dat Deurne een vergrijst dorp wordt. Kansen liggen er met goede bereikbaarheid en
veel middelbare scholen. Maar maak het dan voor ouders van schoolgaande jeugd ook echt
interessant om hier te wonen. Geef de jeugd de kans om te ontdekken wie ze zijn en wat ze
willen worden. Doe dat door ze te stimuleren initiatieven te nemen op gebied van cultuur kunst
politiek etc.
Ze moeten gewoon hun stinkende best doen voor alle zaken die de burgers van onze gemeente
te behartigen.

