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1. Samenvatting
Op vraag "1 Weet je al op welke partij je gaat stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen
2019?" antwoordt 42% van de respondenten: "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen".
Op vraag "2 Hoe kan de politiek ervoor zorgen dat meer mensen gaan stemmen?" is het meest
gekozen antwoord (33%): "Als verkiesbaar Statenlid meer zichtbaar zijn in de provincie".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP HorstaandeMaas, waarbij 581 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Provinciale Statenverkiezingen
Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen

1 Weet je al op welke partij je gaat stemmen tijdens de
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Op vraag "1 Weet je al op welke partij je gaat stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen
2019?" antwoordt 42% van de respondenten: "Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen".

Toelichting
Ja, op dezelfde
partij als vorige
keer



Ja, op een
andere partij
dan vorige
keer




In geen geval op de VVD
In ieder geval niet op de V.V.D. die doen alleen liegen en bedriegen en de
burger voor de gek houden, weg met Rutte en konsorte want ze zitten al veel
te lang.

Nee, nog geen
idee maar ik ga
wel stemmen



Ik vind dat er in Nederland veel te veel partijen zijn, men zou de kiesdrempel
moeten gaan verhogen.
Want als ik nu op mijn partij stem, blijft er door coalitievorming weinig meer
over van mijn standpunten

Ik twijfel of ik
ga stemmen



De laatste jaren kunnen we het stemmen blijven !!!! de een na de ander ,
waarom niet alles te gelijk ??? en waar we op stemmen wordt toch niet
doorgevoerd .
Er wordt van te voren zoveel beloofd en zodra de verkiezingen zijn geweest zijn
de beloftes zo vergeten.
Merk toch niets van veranderingen






Dit moeten ze verplichten maar de grootste zeurpieten gaan nooit stemmen
wel achteraf klagen
Stemmen moet veel meer democratisch worden.De partijen die gekozen
worden die moeten regeren en niet dat de partij die bovenaan staat beslist
met wie die wil regeren
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Ik ga niet
stemmen



Of ik door de hond of de kat gebeten wordt. Ons gewone mensen moeten
uiteindelijk toch overal voor opdraaien.




Heeft geen zin
Men luistert toch niet naar de inwoners, men doet toch waar men zin in heeft.
kan protesteren wat ik wil, maar men luistert toch gewoon niet want wij zijn
DOM en zij zijn "SLIM", dacht het niet.
Omdat er veel gebakken lucht word verkocht en heel veel gemeenschapsgeld
word verknoeid
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Al jaren vertoont de opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen een dalend verloop.

2 Hoe kan de politiek ervoor zorgen dat meer mensen gaan
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere manier

Weet niet

op vraag "2 Hoe kan de politiek ervoor zorgen dat meer mensen gaan stemmen?" is het meest
gekozen antwoord (33%): "Als verkiesbaar Statenlid meer zichtbaar zijn in de provincie".

Andere manier, namelijk:























Aan de beloftes houden
Afspraken na komen en eens beter naar de bevolking luisteren
Afspraken na komen,geen mooie praatjes
Afspraken nakomen
Afspraken nakomen en eerlijk en open blijven
Alle verkiezingen in een keer , de mensen zijn het zat om elke keer maar weer naar het
stemlokaal te gaan .
Als de landelijk
Altijd zichtbaar zijn, niet alleen tijdens verkiezingstijd
Bedrijven van realistische politiek
Belang benadrukken voor keuze eerste kamer , zeker nu
Beloftes houden die er gemaakt worden tegen de kiezers en eerlijk en duidelijk zijn
Beter luisteren wat er leeft
Beter vertellen waar men mee bezig is, wat de beslispunten zijn.
Betere zichtbaarheid van de prov politiek
Betrouwbaarheid op de mat leggen
Breng het dichtbij de mensen/inwoners
Dat er meer naar de bevolking geluisterd moet gaan worden wat de mensen willen.
Dat ze zeggen moeten ze ook doen
De beloftes van voor de verkiezingen ook eens nakomen na de verkiezingen
De burger weer laten geloven in de politiek, de huidige oberheid zit er voor het salaris en zullen
daardoor nooit beslissingen nemen die dat salaris in gevaar brengen. De politiek luisterd al jaren
niet meer naar het volk (invoering euro begon het mee en marakech is het laatste voorbeeld)
Als de burger het idee heeft dat hij serieus word genomen zal die ook weer gaan stemmen.
De burger wordt een rad voor de ogen gedraaid, laat ze ook waarmaken wat ze zeggen.
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De burgers meer inzicht geven in het provinciaal beleid en de verschillen met landelijk en
gemeentelijk beleid.
De politiek moet zich meer aan beloftes houden.
Doen wat je beloofd dan blijven mensen stemmen
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet
Doen wat ze beloven (2x)
Doen wat ze beloven!
Doen wat ze voor de verkiezingen beloven. daarom ga ik nooit stemmen, ook nog nooit gedaan
en ik ben bijna 55
Door beloftes waar te maken
Door eerlijk te worden
Door meer daden en minder praten
Door niet boven maar tussen het volk te staan en er ook naar luisteren.
Door niet te liegen en doen wat ze beloven!
Door te doen wat ze beloven en naar de mensen luisteren
Duidelijk maken waarvoor we stemmen
Duidelijk maken wat de Provincie allemaal doet
Duidelijke, eerlijke en constructieve politiek
Duidelijker politiek en ook diepgaander controle van de politiek zodat spelletjes van groepen
achter de schermen duidelijk worden. Helder uitspreken en niet alleen verdedigen wat niet
verdedigbaar is omdat een bestuurder van je partij is
Duidelijker programma, beloofd is beloofd
Eerlijk blijven naar kiezer
Eerlijk politiek voeren.
Eerlijk zijn
Eerlijk zijn en beter luisteren naar de mensen.
Eerlijke politiek beoefenen
Eerlijkheid in partijprogramma's
Eerlijkheid.
Eindelijk weer eens doen wat ze zeggen.
Extra aandacht via de streekomroepen door extra uitzendingen hierover. Het belang van de
Provincie goed gaan uitleggen: waar gaat de Provincie over/waar niet/wat heeft de burger eraan.
Functie provincie verduidelijken
Gedurende het hele jaar mag politiek meer in beeld komen op een menselijke en boerenverstand
achtige manier.. Mijn probleem is dat een grote meerderheid cda lijkt te stemmen zonder door
te hebben dat ze dan dus voor megastallen en degelijke stemmen. Graag zou ik zien dat de
partijen duidelijker aangeven waar ze voor staan en niet te veel alles openhouden om maar zo
veel mogelijk mensen aan te spreken. Dat het in de politiek zo is dat je niet altijd vast kan houden
aan je idealen en moet bemiddelen hierin, tja dat is logisch toch. Ben eens niet zo bang om voor
je kleur uit te komen,als je er zo trots op bent.
Geef iedereen die komt stemmen een extra toelage.
Geen beloofde beloftes
Geld geven om te stemmen
Het belang van stemmen duidelijk maken
Het kiezen weer verplicht stellen.
Het nut van provinciale staten duidelijker maken.
Hoeft niet, mensen hebben het te goed om te gaan stemmen
Houden aan beloftes
Ieder moet zijn/haar verantwoordelijkheid nemen, dit onder de aandacht brengen
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Je moet de ideeën van de partijen goed met elkaar kunnen vergelijken. Laat iedere partij die
vergelijkingen maken en publiceren
Luisteren naar de inwoners !
Luisteren naar de mensen
Meer dagelijkse uiting geven aan het werk dat gedaan wordt, media dient hier ook meer
aandacht aan te besteden
Meer info over de partijleden beschikbaar maken.
Meer investeren in het laten zien hoe belangrijk (deze) verkiezingen zijn, ze gaan indirect ook
over de Eerste Kamer.
Meer laten zien wat de provincie doet.
Meer luisteren naar kiezers én niet alleen voor hun eigen daar zitten. doen wat ze beloven.
Meer naar de mensen luisteren
Meer naar mensen luisteren
Meer onder de aandacht brengen bij de lager geschoolde, want dat zijn de mensen die het eerst
roepen stemmen heeft toch geen zin.
Meer profileren tijdens de regeerperiode.
Meer van zich laten horen
Meer via social media
Men moet zich zelf beter profileren
Mensen het vertrouwen geven dat stemmen werkt en dat de politiek belooft wat ze zeggen.
Mensen meer vertrouwen geven in de politiek
Mensen moeten merken dat er ook het nut bestaat voor het stemmen en dat is nu nog niet zo
Mensen vertrouwen geven in politiek
Mensen weer betrekken bij de politiek. Geloofwaardig zijn en zaken die beloofd worden ook
waarmaken.
Merr tastbaat bewijs dat er ook echt dingen gebeuren
Met mensen praten ipv alleen maar over mensen praten
Minder het volk voor de gek houden. stemmen is zinloos! Ze doen achteraf toch precies wat ze
zelf willen.
Minder partijen
Minder Partijen
Minder partijen stelsel, dan kan er wat bereikt worden.
Niet alleen praten maar ook doen na de verkiezingen
Niet alleen voor de verkiezingen maar permanent veel meer zichtbaar maken wat de provinciale
politiek bijdraagt en wat inwoners daar van merken
Niet Den Haag of Brussel laten beslissen maar meer volksraadpleging ,want die denken er heel
anders over
Niet liegen
Niet liegen niet alles doen wat je bij de verkiezingen beloofd hebt em zeker de termijn afmaken
Niet zo corrupt en doorzichtig politiek bedrijven.
Niks beloven, wat niet klopt.
Ook na de verkiezingen zichtbaar zijn
Overzicht maken
Partijen/leden moeten eerlijk zijn
Politici moeten eerlijker en transparanter zijn.
Politici zijn er nog te veel voor zichzelf. Denken niet aan degene, door wie ze zijn gekozen. Meer
luisteren naar de gewone kiezer
Politiek het hele jaar laten zien niet net voor verkiezingen
Politiek positiever benaderen
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Programma's duidelijk maken in Jip en Janneke taal
Registreren wie stemt, diegenen die niet stemmen mogen dan ook nergens meer hun (tegen)stem laten horen....
Resultaten veel beter zichtbaar maken. Wat is er de afgelopen 4 jaar gebeurd? Afstand tot de
burgers is, buiten verkiezings periode, veeeeel te groot/niet zichtbaar
Spreektaal gebruiken
Statenleden méér betrekken bij de gemeentelijke politiek en omgekeerd; zorg er tevens voor dat
het nu eens eindelijk afgelopen is met de ondoorzichtige gang van zaken, waar IEDEREEN over
klaagt
Stemmen VERPLICHT maken. Eerst was die er, maar nu niet meer. Meeste mensen nemen de
moeite niet meer om te gaan stemmen.
Stemplicht
Stemplicht weer invoeren (2x)
Uit niet zoveel partijen hoeven te kiezen
Uitvoeren wat ze beloven
Veel meer tussen de mensen komen en niet met je eigen bezig zijn
Verkiezingsbeloften eens een keer waarmaken?
Verplicht stellen
Verplicht stemmen (2x)
Verplichten zoals in België
Verplichten, en wil je niet stemmen dan persoonlijk afmelden op het gemeentehuis.
Verplichten, er is zo veel dat mensen er zich soms te gemakkelijk vanaf maken
Voorlichting, wat jouw stem kan betekenen
Waarmaken wat beloofd wordt
We geloven de politiek niet meer
Werkelijk doen wat er beloofd wordt.
Zich aan afspraken houden en niet met de wind meedraaien
Zich vasthouden aan de beloften tijdens verkiezingscampagne
Zie onder
Zie punt 1: kom naar voren en laat je zien en horen!
Zijn beloftes na komen
Zorg dat het algemeen belang voor op staat en niet het eigen partij belang.
Zorgen dat het stemmen meer democratisch wordt.Gekozen partijen laten regeren en niet dat
wat de bovenste partij wil met wie die willen regeren

Toelichting




Als je niet weet wat er onder de inwoners leeft kun je makkelijk alles doen. bij bijeenkomsten
moet je al lid zijn van een politieke partij, anders hoor je later dat er een bijeenkomst was met
het volgende voorgekauwde resultaat.
De latte brag is een grote onzin vraag
De media publiciteit maak voor de constuctieve partijen en niet alleen achter hip's aanhollen of
achter hun eigen denkbeelden. De statenverkiezing gaan over de staten en de media moet
gedurende die tijd daar de aandacht op leggen en niet op landelijk. Prov.Staten verkz mogen niet
gebruikt worden voor de peilingen voor landelijk optreden. De media is al jaren zeer slecht bezig
op dit vlak!
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De meenste mensen die niet gaan stemmen doen dat niet omdat ze er op dat moment geen zin
in hebben. Als je verplicht worden, ( en als je niet wilt dan moet je je verplicht afmelden) maar je
gaat niet dan een eenmalige korting op uitkering , kinderbijslag, studiebeurs of wat dan ook wat
ze van de overheid krijgen van 100 euro. Zo hoef je als overheid geen dure stem campagnes te
voeren en levert het ook nog wat op
Dingen doen in de dorpen en niet miljoenen verbrassen in horst
Door eerlijk te zijn en eens een andere partij mee laten regeren en niet die Koopmans.
Een soort CV/beoordeling maken van de partijen. Wat waren de standpunten/plannen bij de
vorige verkiezingen, Wie heeft wat bereikt/gedaan en wat zijn de plannen voor komende
periode.
Geen geld? Vraag maar aan den Haag. Die gooien er mee. Ik weet dat mijn mening nogal negatief
is maar wordt het ook wel een beetje moe hoe de samenleving tegenwoordig is. De oudere
mensen durven nog niet meer de straat op. Ronduit schandalig!!!!!
Ik zal altijd stemmen maar mijn vertrouwen in de politiek is weg, ze zeggen iets anders dan ze
doen.
Laat de mensen hier zelf in beslissen
Mensen beseffen niet hoe belangrijk verkiezingen zijn.Wij leven in een welvaarts maatschappij
met als gevolg gemakzuchtig en denken dat veel normen en waarden en Vrijheid
vanzelfsprekend zijn.
Met daarbij een duidelijke uitleg wat stemmen precies inhoudt en wat de gevolgen zijn van het
niet gaan stemmen. M.n. dit laatste wordt zeer onderschat.
Niet te veel verkiezingsretoriek van te voren.
Maar wel doen wat ze zeggen.
Politici doen niet wat ze voor deverkiezingen beloven,
Democratie van tegenwoordig is een lachertje
Politiek staat ver weg van de "gewone"burger. Te veel partijen, onduidelijke taal. Uiteindelijke
allemaal weer samen en er verandert weinig.
Politieke partijen ,kijk wat wij mensen willen en ga daar voor.
Prov politiek is te onzichtbaar. Wat naar buiten komt zijn schandalen.
Provincie staat zeer ver af van de burger. Laat nu eens echt aan de burger zien wat de Provincie
precies doet. Laat ook zien wat nu de projecten zijn waarover de verschillende partijen qua
mening over uiteenlopen. Zo wordt het meer tastbaar voor de burgers wat hun stem voor
invloed kan hebben.
Statenleden zijn net als "muziekloze" muzikanten,
die alleen maar zitten in een bandje;
Die leden zitten ook alleen maar statenlid
te zijn in hun gouvernementje !
Van Rey, alle VVD schandalen, megastallen die ondanks alle bezwaren gewoon doorgedrukt
worden.
Verkiezingsbeloften waar maken
Vertrouwen in de politiek herstellen!!
Was ik laatst op de nieuwjaarsreceptie van Horst aan de Maas, bleek onze gouverneur een aardig
man te zijn met kennis van de lokale omstandigheden. Tot dan had ik dat nooit gemerkt. Ik zag
dhr. Bovens altijd als iemand die de upperclass vertegenwoordigede in sjieke magazines en met
onduidelijke nietzeggende prietpraat
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Provinciale Statenverkiezingen
04 februari 2019 tot 10 februari 2019
581
4,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2
3 minuten en 20 seconden
11 februari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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