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Samenvatting
Op vraag "1. In welke mate bent u geïnteresseerd in de plaatselijke politiek?" antwoordt in totaal
71% van de respondenten: "(zeer) geïnteresseerd". In totaal antwoordt 4% van de respondenten:
"(helemaal) niet geïnteresseerd". Zie pagina 4.
Stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
Op vraag "2. Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022?" antwoordt 55% van de respondenten: "Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga wel
stemmen". Zie pagina 5.
Op vraag "2.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 66% van de respondenten:
"Stemmen geeft mij de kans om me te laten horen". Zie pagina 6.
Op vraag "2.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat stemmen?" antwoordt 50%* van
de respondenten: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen". Zie pagina 7.
Op vraag "2.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 100%* van de
respondenten met een andere reden.". Zie pagina 8.
Op vraag "2.2 Bent u van plan om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij of een
landelijke partij te stemmen? " antwoordt 44% van de respondenten: "Weet niet". Zie pagina 9.
Bij vraag "3. Welke onderwerpen zijn volgens u het meest belangrijk in de lokale politiek in de
gemeente Waddinxveen? Benoem uw top 3." wordt "Duurzaamheid/ klimaat" het vaakst op de
eerste plaats gezet (19%).
Meerdere items scoren gemiddeld het hoogst (%3). Zie pagina 10.
Het maken van een keuze
Op vraag "4. Wat weegt voor u zwaarder in de lokale politiek: de politieke partij of de kandidaat?"
antwoordt 70% van de respondenten: "De partij". Zie pagina 11.
Op vraag "5. Welke voorkeur heeft u verder voor een kandidaat?" antwoordt 39% van de
respondenten: "Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek". Zie pagina 12.
Campagne voeren
Op vraag "6. Waar haalt u informatie vandaan om tot uw stemkeuze te komen?" antwoordt 59% van
de respondenten: "Lokale krant". Zie pagina 15.
Op vraag "7. Stel u mag de politieke partijen een tip geven voor de campagne, welke tip zou u dan
willen geven?" antwoordt 69% van de respondenten: "Tip:". Zie pagina 16.
Op vraag "4. Stel u mag de politieke partijen een tip geven voor de campagne, welke tip zou u dan
willen geven?" antwoordt 100%* van de respondenten: "Ik heb geen tip". Zie pagina 22.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipWaddinxveen, waarbij 238 deelnemers zijn geraadpleegd.
*Let op: laag aantal respondenten.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipWaddinxveen
Gemeenteraadsverkiezingen
10 februari 2022 tot 21 februari 2022
12
238
6,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
23 februari 2022

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,3%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Hart van Holland.

•

Op 10 februari 2022 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 17 februari 2022 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

•
•

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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2. Resultaten
1. In welke mate bent u geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?
Zeer geïnteresseerd

(n=238)

16%

Geïnteresseerd

56%

Neutraal

25%

Niet geïnteresseerd

3%

Helemaal niet geïnteresseerd

1%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1. In welke mate bent u geïnteresseerd in de plaatselijke politiek?" antwoordt in totaal
72% van de respondenten: "(zeer) geïnteresseerd". In totaal antwoordt 4% van de respondenten:
"(helemaal) niet geïnteresseerd".
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2.1 Stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
De inwoners van de gemeente Waddinxveen kunnen, door te gaan stemmen, mede bepalen wie de
komende (vier) jaar zitting hebben in de gemeenteraad.

2. Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022?
Ja, op dezelfde partij als vier jaar geleden

(n=238)

28%

Ja, op een andere partij dan vier jaar geleden

7%

Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga wel
stemmen

55%

Nee, ik heb nog geen idee en twijfel of ik ga
stemmen

9%

Ik ga niet stemmen

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2. Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezi ngen in
maart 2022?" antwoordt 55% van de respondenten: "Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga wel
stemmen".
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 2 met ‘Ja, op dezelfde partij
als vier jaar geleden’, ‘Ja, op een andere partij dan vier jaar geleden’, ‘Nee, ik heb nog geen idee,
maar ik ga wel stemmen’ hebben beantwoord.

2.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Stemmen is een democratisch recht

(n=212)

56%

Stemmen geeft mij de kans om me te laten horen

66%

Als ik niet ga stemmen, mag ik ook niet klagen
over de lokale politiek

35%

Andere reden

7%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.2 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Stemmen geeft mij de kans om me te laten horen". Zie toelichtingen op pagina 21
en verder.
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 2 met ‘Nee, ik heb nog geen
idee en twijfel of ik ga stemmen’ hebben beantwoord.

Let op: laag aantal respondenten

2.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Praktische belemmeringen (tijd, locatie
stembureau, vervoer etc.)

(n=22)

0%

Ik geloof niet dat mijn stem verschil maakt

27%

Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen

50%

Andere reden
Weet niet

23%
0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat stemmen?" antwoordt 50% van
de respondenten: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen". Zie toelichtingen op pagina 21
en verder.

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•

Geloofwaardigheid
Het is één grote bende in de politiek
Nog steeds anno 2022 de bijbelbelt formule de boventoon beheerst !!
Weinig vertrouwen in de politiek
Zie toelichting bij vraag 2
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 2 met ‘Ik ga niet stemmen’
hebben beantwoord.

Let op: laag aantal respondenten

2.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Praktische belemmeringen (tijd, locatie
stembureau, vervoer etc.)

0%

Ik geloof niet dat mijn stem verschil maakt

0%

Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen

0%

(n=1)

Andere reden

Weet niet

100%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 100% van de
respondenten met een andere reden.

Andere reden, namelijk:
•

Geen vertrouwen meer in de Waddinxveense politiek. Incompetentie ten top
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 2 met ‘Ja, op dezelfde partij
als vier jaar geleden’, ‘Ja, op een andere partij dan vier jaar geleden’, ‘Nee, ik heb nog geen idee,
maar ik ga wel stemmen’ hebben beantwoord.

2.2 Bent u van plan om tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij of een
landelijke partij te stemmen?
(n=236)
Lokale partij

23%

Landelijke partij

28%

Zeg ik liever niet

5%

Weet niet

44%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.4 Bent u van plan om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij of
een landelijke partij te stemmen? " antwoordt 44% van de respondenten: "Weet niet". Zie
toelichtingen op pagina 21.
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3. Welke onderwerpen zijn volgens u het meest belangrijk in de
lokale politiek in de gemeente Waddinxveen? Benoem uw top 3.
(Maak een top 3 door als eerste op het vierkantje te klikken van de reden die u het meest
belangrijk vindt. Dit krijgt dan het cijfer 1 en staat op de eerste plaats. Daarna klikt u op de
daaropvolgend belangrijkste reden, etc. Wanneer u op 'Rangschikking wissen' klikt, wordt
uw rangschikking gewist.)
50%

(n=233)

40%
30%
20%
10%
0%

1

2

3

Bij vraag "3. Welke onderwerpen zijn volgens u het meest belangrijk in de lokale politiek in de
gemeente Zuidplas?" worden ‘Duurzaamheid/ klimaat’ (19%) en ‘Woningbouw’ (15%) en het
vaakst opgenomen in de top 1. Zie toelichtingen op pagina 22 en verder.

Ander onderwerp, namelijk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

, woningbouw niet gebaseerd op de plaatselijke behoeften
Afvalverwerking
Asiel beleid. Strenger aanpakken en meer uitzetten van asielzoekers. Veilig. Gewoon
wegwezen
Behoud, omgang en verzorging van natuur, groen en bomen.
Biomassa
Buitenruimte
Discriminatie bij verdelen huurwoningen. Waddinxveen eerst.
Eindelijk eens de eigen bestemmingsplannem handhaven.
Geen biomassa centrale, geen ontbossing.
Geen vervuilende bedrijven in Waddinxveen
Geluidsoverlast van verkeer in de Zuidplas en lichtvervuiling
Groen
Groenontwikjeling
Groenvoorziening cq onderhoud
Groenvoorziening en onderhoud daarvan
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het geld logisch uitgeven. Er wordt zoveel verkwist.
Het volbouwen met distributiecentra, kassen en bedrijventerreinen
Jongeren faciliteiten
Kinderopvang
Lichtvervuiling/overlast en energiegebruik (Gronings gas) kassen
Luisteren naar inwoners en doen wat belooft is.
Meer natuur
Natuur, biodiversiteit, milieu
Natuur. Er is te veel natuur verkwanseld in Waddinxveen voor huizen of industrie.
Onderhoud
Onderhoud openbaar groen (2x)
Openbaar vervoer.
Terugkeer van de zondagsrust in alle opzichten
Veel meer woningen voor jongeren.
Veiligheid
Woningen voor senioren
Woon- en leefmilieu

2.2 Het maken van een keuze
Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 2 met ‘Ja, op dezelfde partij
als vier jaar geleden’, ‘Ja, op een andere partij dan vier jaar geleden’, ‘Nee, ik heb nog geen idee,
maar ik ga wel stemmen’ hebben beantwoord.

Ieder komt op zijn of haar eigen manier tot een keuze voor een partij en een kandidaat.

4. Wat weegt voor u zwaarder in de lokale politiek: de
politieke partij of de kandidaat?
(n=232)
De partij

70%

De kandidaat

22%

Weet niet

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4. Wat weegt voor u zwaarder in de lokale politiek: de politieke partij of de kandidaat?"
antwoordt 70% van de respondenten: "De partij". Zie toelichtingen op pagina 24.
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 2 met ‘Ja, op dezelfde partij
als vier jaar geleden’, ‘Ja, op een andere partij dan vier jaar geleden’, ‘Nee, ik heb nog geen idee,
maar ik ga wel stemmen’ hebben beantwoord.

5. Welke voorkeur heeft u verder voor een kandidaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Dat de kandidaat een man is

(n=229)

5%

Dat de kandidaat een vrouw is

13%

Dat de kandidaat (ongeveer) van mijn leeftijd is

6%

Dat ik de kandidaat (persoonlijk) ken

7%

Dat de kandidaat uit mijn wijk komt

6%

Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek

39%

Anders

36%

Weet niet

13%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5. Welke voorkeur heeft u verder voor een kandidaat?" antwoordt 39% van de
respondenten: "Dat de kandidaat ervaring heeft in de politiek". Zie toelichtingen op pagina 24 en
verder.

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asielzoekers aanpakken
Begaan is met waddinxveen
Bekwaam
Beloftes maken schuld
Betrokkenheid
Betrouwbaar en oprecht
Daadkrachtig
Dat de idealen van de partij in grote lijnen overeenkomen met mijn idee-en
Dat de kandidaat bekwaam en betrouwbaar is. Ongeacht geslacht
Dat de kandidaat bekwaam is alleen zo roei je discriminatie uit
Dat de kandidaat capabel is. de rest is irrelevant
Dat de kandidaat deskundig en geëngageerd is.
Dat de kandidaat deskundig is
Dat de kandidaat dezelfde politieke ideeen heeft als ik
Dat de kandidaat een echte waddinxvener is.
Dat de kandidaat eerlijk en sympathiek overkomt en dat zijn/ haar ideeën overgenomen met de
mijne.
Dat de kandidaat empathies is.
Dat de kandidaat goed is ingevoerd in Waddinxveense omstandigheden en over gezond
verstand beschikt.
Dat de kandidaat mijn visie zoveel mogelijk onderschrijft
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dat de kandidaat niet teveel vriendjes en familie in de gemeenteraad heeft, vriendjes politiek
kennen we onderhand wel
Dat de kandidaat oprecht is en eerlijk is
Dat de kandidaat staat voor wat hij/zij zegt. Eerlijk, betrouwbaar en duidelijk. Landelijke partijen
vallen daarmee volledig door de mand.
Dat de kandidaat stabiel en integer is
Dat de kandidaat uitstraalt en zich uitspreekt over de richting waarin Waddinxveen zich zou
moeten ontwikkelen.
Dat de kandidaat verstand van zaken heeft en is aangesloten op de lokale netwerken
Dat de kandidaat verstand van zaken heeft, of op zijn minst niet doet alsof dat zo is
Dat de kandidaat visie heeft op zaken die spelen, zicht op de hoogte stelt van zaken en gevoel
heeft voor politiek
Dat de kandidaat weet waar hij over praat en pro-actief is
Dat de kandidaat weet waar hij/zij het over heeft.
Dat de kandidaat zich goed kan inleven in de situatie en met beide benen in de maatschappij
staat.
Dat de kandidaat zich verdiept in de problemen die spelen.
Dat de kanditaat doet waar hij of zij voor aangegeven heeft te staan.
Dat de persoon goede ideeën heeft en inhoudelijke dossierkennis
Dat de persoon inhoudelijk sterk is
Dat die voor het volk tegen de elite en agentuur opboxt.
Dat een kandidaat bekwaam is
Dat het iemand is die een stuk levenservaring en -wijsheid meebrengt, zodat deze verder kijkt
dan alleen de eigen voordeur.
Dat hij/zij capabel is voor de functie, geslacht is ondergeschikt
Dat iemand daadkrachtig is en hart heeft voor ons mooie Waddinxveen en haar inwoners.
Dat ik me kan vinden in zijn/haar standpunten
Dat kandidaat kan samenwerken
Dat voor mij bekend is of een kandidaat mijn zorgpunten ondersteund.
Dat zij dienstbaar. Hun ego thuislaten.
De beste man of vrouw, kwaliteit en opkomen voor de burgers. Dat is het belangrijkste en de
taak van de politiek.
De kandidaat weet waar hij/zij over praat. En doet wat hij zegt voor de gemeenschap
De personen moeten capabel zijn om de functie te kunnen uitvoeren met kennis. Wie het ook is
Doet wat hij zegt en waarvoor hij opkomt
Door en door betrouwbaar
Drive met persoonlijke opvattingen
Een goed verhaal kan overbrengen en betrouwbaar is
Een goede uitstraling heeft en doortastend is
Een integere kandidaat die niet met alle winden mee waait
Een kandidaat die staat voor het beleid dat de gemeente maakt en de controlerende
ambtenaren achter hun bureua vandaan schopt en laat handhaven bij bedrijven
Gaat bij mij om de inhoud, kan man of vrouw zijn
Gaat om het programma, niet om de persoon
Geen landelijke politiek maar voor de lokale burger opkomen.
Geen voorkeur
Geen woorden maar daden
Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid
Goede idee, betrouwbaar
Goede standpunten heeft waar ik me in kan vinden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb geen voorkeur
Het werk doen zonder te pochen.
Hij of zij er voor de inwoners is.
Iemand die vooral opkomt voor de belangen van de inwoners
Ik stem niet op een persoon
Integer
Integriteit
Kandidaat moet mijn vertrouwen hebben
Kennis en ervaring
Kennis van de portefeuille die hij/zij gaat beheren.
Kundig is.
Maakt me niet uit
Maakt mij niet uit als hij of zij maar alert en bij de tijd is
Met zorg voor de inwoners van Waddinxveen
Minimaal Bo en de 40/45 jaar oud
Niet relevant, het gaat om de inhoud
Staatvoor zijn ideeen en betrokkenheid uitstraalt. Man Vrouw Kleur etc niet belangrijk,
Nederlandse afkomst wel van belang.
Verstand van zaken die de burger bezighouden heeft zonder eigen, politieke of partij belang
Vertegenwoordigd mijn gevoel/gedachten
Vreemde vraag. Ik doe niet aan vriendjes politiek
Wat de kandidaat belangrijk vindt
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2.3 Campagne voeren
Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 2 met ‘Ja, op dezelfde partij
als vier jaar geleden’, ‘Ja, op een andere partij dan vier jaar geleden’, ‘Nee, ik heb nog geen idee,
maar ik ga wel stemmen’ hebben beantwoord.

6. Waar haalt u informatie vandaan om tot uw stemkeuze te
komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Advies van bekenden

(n=230)

8%

Huis-aan-huis campagnemateriaal

23%

Lokale krant

59%

Lokale nieuwswebsite/ omroep

15%

Sociale media

25%

Stemwijzer

47%

Website politieke partijen

33%

Anders, namelijk

11%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6. Waar haalt u informatie vandaan om tot uw stemkeuze te komen?" antwoordt 59%
van de respondenten: "Lokale krant". Zie toelichtingen op pagina 24 en verder.

Anders, namelijk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgelopen jaren de politieke partijen gevolgd en stem op de partij die mij mij/ons het
meeste past.
Alle bovenstaande
Ben lid van een partij
De keuzes die de partij de voorgaande jaren maakte
Divers
Ervaring met partij en kandidaten uit de afgelopen jaren
Ervaring van de partijen
Ervaring vanuit de vorige periode
Gemeentelijke website politieke partijen
Gesprekken in het dorp/ op de markt
Identiteit
Ik heb er nergens nog iets over gezien of gelezen
Ik zoek de programma's
Informatie van de partij waar ik lid van ben
Kennis van de partij(en) in de loop van de tijd opgebouwd
Luisteren, lezen, gevoel
Mijn eigen mening en onderzoek
Partij programma
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•
•
•
•
•

Politiek activisten.
Volgen raadsvergaderingen
Wel het eerlijke verhaal vertellen !!!
Ziet veel vuil op straat en sloten, met een grijper haal je dat zo weg.
Zijn zeer onduidelijk

Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 2 met ‘Ja, op dezelfde partij
als vier jaar geleden’, ‘Ja, op een andere partij dan vier jaar geleden’, ‘Nee, ik heb nog geen idee,
maar ik ga wel stemmen’ hebben beantwoord.

De komende weken gaan politieke partijen campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te krijgen
bij de gemeenteraadsverkiezingen.

7. Stel u mag de politieke partijen een tip geven voor de campagne, welke tip
zou u dan willen geven? (n=229)
Ik heb geen tip (24%)
Weet niet (7%)
Tip (69%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0 biomassa centrales!
Aandacht voor rookoverlast
Beloftes nakomen
Beloof geen dingen die je toch niet waar gaat maken
Beloof niks wat je niet waar kunt maken
Bendaruk wat leeft in specifieke wijken, zoals de verkeersproblematiek aan oostkant Gouwe
Bereikbaarheid, verkeer, duurzaamheid
Besteedt serieus aandacht aan de sport in Waddinxveen
Blijf achter je idee-en staan
Blijf professioneel en respectvol.
Blijf thuis
Bouw niet heel Waddinxveen vol maar houd ook ruimte voor groen.
Bouw woningen voor starters en niet voor yuppen van buiten de gemeente
Dat ze is waarmaken wat ze beloven.
De vrijmetselarij ontmaskeren
De wijk in en mensen benaderen
Definieer top 5 problemen en welke oplossing heb je vanuit een concrete visie.
Denk aan de jeugd
Denk aan de lange termijn en waai niet met alles mee
Denk aan de scholen!!!!!
Denk aan onderwijs en verkeersveiligheid
Denk in lange termijn kansen voor de toekomst Waddinxveen ipv beperkingen per 4 jaar
Discrimineer mannen niet door je op vrouwelijke kandidaten te focussen. Kies gewoon de
meest geschikte kandidaat om kwaliteiten.
Doe geen enkele belofte die niet waargemaakt kan worden.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doe geen uitspraken over zaken waar je niet van bent of die je niet waar kunt maken
Doe wat je belooft!
Doe wat je belooft. Er wordt altijd teveel toegezegd om stemmen te trekken, maar vervolgens
wordt er niks meer mee gedaan. Daarom heb ik totaal geen vertrouwen meer in de politiek
Doe wat je zegt en zeg wat je doet voor de inwoners en niet voor je zelff
Doe wat om het groen te behouden
Duidelijkheid waar ze voor staan
Duurzaamheid en schone lucht (geen fijnstof), o.a.1.750 open haarden! er uit.
Eerlijk zijn (2x)
Eerlijkheid
Flyeren bij de supermarkten is vergeefse moeite.
Ga de wijken in en praat met mensen
Ga geen dingen uitdelen, ga liever het gesprek aan
Ga in gesprek met mensen kijk terug op 4 jaar waar heb je bereikt wat niet wat heb geleerd en
kijk vooruit
Ga niet alleen met de verkiezing de straat op. Maar luister 4 jaar naar je volk. Ga staan voor je
punt en blijf erbij als je een programma maakt
Ga niet langs de deuren
Ga pro actief naar de mensen toe.
Ga voor goedkope woningen
Ga vooral Social media op om mensen te trekken
Gebruik social media, en wees duidelijk in wat je wil bereiken en wat je bereikt hebt de
afgelopen jaren.
Geef duidelijk je belangrijkste speerpunten weer
Geen biomassacentrales in Waddinxveen. Minder grote distributie centra. Waddinxveen niet
volbouwen en te groot laten worden.
Geen hoogbouw in Sleutelkwartier
Geen loze beloften
Geen valse beloftes
GEEN WINDMOLENS MEER
PCW !!
Goed samen werken
Handhaving maximumsnelheid op doorgaande wegen.
Heb het echt eens over belangrijke zaken en overstijgt je eigen ego
Heb meer oog voor mensen die hier opgegroeid zijn!
Heeft geen zin want die plannen hebben de partijen al lang gemaakt (zie weekblad :-) )
Het organiseren van een bijeenkomst zodat iedereen de kandidaat/ kandidaten kan zien en
horen
Houd het realistisch en maak geen fouten met verkeerde video/foto campagne.
Houd Waddinveen mooi!
Ik reageer niet op campangnes, maar kijk naar het verleden van een partij. Dus bespaar je de
moeite.
Jongeren faciliteiten
Kijk eens naar https://www.cda.nl/noord-holland/hilversum/goedvoorhilversum/help-hetkieskompas-zegt-cda-hilversum
Kijk goed naar wat er speelt in de omgeving. En behoud groen in de buurt.
Kijk verder dan de eigenbelang en denk niet in stadsvizie maar hou het dorps
Kom eens in de wijken kijken naar zaken
Kom met reële doelstellingen die goed onderbouwd zijn
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Laat de ambtenaren eens doen waarvoor zij betaald worden. Haal de bezem door de ODMH en
verwijder alle ambtenaren die aan vriendjespolitiek of bevoordeling op basis van
geloofsovertuiging doen.
Laat de menselijke factor voorrang hebben op al die eindeloze regeltjes.
Laat een lokaal geluid horen en geen algemeenheden
Laat je zien en vertel wie je bent en wat je doet. Afstand en toegankeljikheid naar ambtenaren
en bestuurders is nu enorm. Wees benaderbaar en verstop je niet in het gemeentehuis.
Laat je zien geef duidelijk aan waar je voor staat
Laat je zien, gooi mn brievenbus vol
Laat je zien, niet alleen 1x per jaar
Laat je zien, ook aan de oudere minder mobiele bevolking
Leer luisteren
Luister goed naar wat er leeft bij de inwoners en waar veel zorgen over zijn.
Luister goed naar wat mensen in deze gemeente bezighoudt.
Luister ik na de campagne naar wat leeft bij burger, niet alleen rond de verkiezingen mooie
woorden
Luister naar bewoners
Luister naar de bevolking en beantwoord aan wat er leeft.De fixi app is een lege ton, daar staan
belangrijke meldingen over verkeersveiligheid in waar niks mee gedaan wordt
Luister naar de mensen, ga eens langs of ga b.v. winkelen en spreek ze aan.
Luister naar elkaars inhoud, ga mensen niet vangen op woorden
Luisteren naar de eigen burger bevolking ,en er voor op komen!
Luisteren naar de inwoners
Luisteren naar de inwoners.
Luisteren naar inwoners van Waddinxveen en daar iets mee doen
Maak de standpunten waarmee je je onderscheid van de anderen duidelijk.
Maak het programma makkelijk online vindbaar en geef ook aan wat de standpunten in de
afgelopen 4 jaar waren.
Maak keuzen concreet, niet allemaal dezelfde algemene volzinnen. Bijvoorbeeld over
duurzaamheid of “we zijn voor meer” woningen
Meer aansluiting met de burger, valt nog veel te verbeteren ook door ambtenarenapparaat en
kennis.
Meer betaalbare woningen
Meer betrokkenheid richting lokale geluiden uit de inwoners van de gemeente zelf
Meer luisteren en sneller communiceren
Meer partyvoorlichting
Meer zichtbaar zijn
Naast aandacht voor jongeren ook ouderen niet wegschuiven
Naast passende woonruimte ook leef en woonplezier
Nakomen wat je beloofd en niet 100% draaien!
Niet al het groen vol bouwen stoppen met die blokkendozen als bedrijfs pand
Niet alleen met campagne toegankelijk zijn maar hele jaar door
Niet denken aan wat voor jezelf het beste is, maar voor een ieder
Noemaal doen
Praat en luister met/naar de bewoners
Realistisch zijn, niet te hoge verwachtingen scheppen om het verkrijgen van stemmen en
daarna helaas teleur moeten stellen
Reorganiseer de gemeente
Richt je op een grote ergernis: bijvoorbeeld afvalbeleid en kijk ook naar alternatieven zoals
Alphen ad Rijn
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Sla niet door in dat woke-gedoe en gebruik gezond boeren verstand. BBB
Speerpunt: voldoende voorzieningen voor kinderen. Kinderopvang, bso, zwemles,
Spreek de waarheid......
Stap over je schaduw en pijn uit verleden heen en ga het beste doen voor Waddinxveen
Stel het belang voor bewoners boven aanzien en winstbejag
Sterke punten in het weekblad van Waddinxveen per partij
Stop asielzoekers toelaten of statushouders een huis geven we hebben zelf de woningen nodig
Stop met het volgen van projectontwikkelaars en niet het geld achterna
Stop onmiddelijk met flyers. Zonde van het papier.
Stoplichten winkelcentrum kanaaldijk naar Schielandweg. Nu zeer gevaarlijk
Veel beter luisteren naar de inwoners. Het lijkt wel of de inwoners op de laatste plaats komen
en de eigenbelangen nu als eerste
Verbod op plastic zakjes dat waait overal heen.
Vergroten zichtbaarheid
Verkeersveiligheid rondom park triangel
Verspil daar niet zoveel geld aan. Hou het simpel.
Voer lokale politiej, de landelijke politiek heeft afgedaan.
Volg je politieke hart niet de opdrachten van belanghebbenden!
Waarom alles nog op papier aanbieden?
Wees digitaal bereikbaar, ik wil de benodigde informatie op mijn gemak kunnen doorlezen en
begrijpen
Wees duidelijk en eerlijk
Wees eerlijk (2x)
Wees eerlijk en geef aan waar je prioriteit aan wilt geven
Wees eerlijk en open
Wees eerlijk en oprecht ook na de verkiezingen
Wees eerlijk en zichtbaar op bijv. Gouweplein etc. Ga graag in gesprek
Wees eerlijk, en ga niet je eigen keuze doordrukken
Wees eerlijk! (2x)
Wees er voor de inwoners en niet voor Den Haag.
Wees helder en bondig
Wees jezelf en toon je betrokken naar de ander
Wees ook eens zichtbaar binnen die vier jaar en niet een paar weken voor de verkiezingen
Wees reeel, zeg geen dingen die u niet na kan komen
Wees regel ipv idealistisch
Wees zichtbaar. Ik ben tot nu toe nog niks tegengekomen over de verkiezingen.
Weet wat er leeft bij de inwoner en wees zichtbaar
Woningen voor ouderen geen apartement
Zeg wat u doet en , doe wat u zegt.
Zet de toekomstvisie, zowel korte als lange termijn, goed uiteen. En laat de persoonlijke
afrekeningen maar in Den Haag.
Zet leefbaarheid op nummer één en zorg voor meer sociale woningbouw (starters) en woningen
voor senioren.
Zie de toelichting hierboven
Zoek de verbintenis met de kiezer en ga op markten staan voor discussie's en uitleg van je
programma
Zonder goed milieu, geen leven, dus we moeten hier flink iets aan doen!
Zorg dat er meer kinderopvang komt in Waddinxveen, met name bso de wachtlijsten maken
werken voor ouders bijna onmogelijk help!!
Zorg dat je ook zichtbaar en makkelijk benaderbaar bent na de verkiezingen.
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Zorg dat je zichtbaar bent
Zorg dat jullie herkenbaar zijn, en dat jullie zichtbaar zijn voor de burgers. Ik weet het, zeker in
deze COVID-tijden erg lastig.
Zorg voor goede (snel)fietspaden die goed op elkaar aansluiten!
Zorg voor meer en betere zorg voor ouderen en gehandicapten reorganisatie wmo afdeling
Zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen

Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 2 met ‘Ik ga niet stemmen’
hebben beantwoord.
De komende weken gaan politieke partijen campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te krijgen
bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Let op: laag aantal respondenten
4. Stel u mag de politieke partijen een tip geven voor de campagne, welke tip
zou u dan willen geven? (n=1)
Ik heb geen tip (100%)
Weet niet (0%)
Tip (0%)
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3. Bijlage: toelichtingen
2.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stem is zeer beperkt , maar kan toch belangrijk zijn
Beïnvloeding van ontwikkeling Waddinxveen
Het is de enige manier om sturing te kunnen geven aan de, voor mij, gewenste koers in
Waddinxveen
Het is een plicht wanneer je denkt de waarheid te weten om dat te bevorderen.
Het roer moet om
Hoop de afbraak van waddinxveen tegen te gaan
Huidge gemeentebestuur is incompetent (met name qua toezicht op ambtenaren), wordt tijd
dat er mensen in komen die echt wat willen doen.
Ik vind het zelfs een democratische plicht
Ik vind veel partijen niet echt professioneel of ervaren (de fractievoorzitters bijv. )
Ontevreden over lokale politiek
Stemmen is een must om samen te kunnen leven
Te zorgen dat de partij die denkt zoals ik een kans krijgt te winnen
Tijd voor verandering en verbetering
Voorkomen dat de gemeente rare dingen gaat doen

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

Toelichting
•

In Waddinxveen is er niet zoveel keuze, dat maakt het oninteressant, want deze gevestigde
partijen zijn zo'n beetje allemaal hetzelfde. Mooie praatjes in verkiezingstijd om je stem te
scoren, maar ze verdedigen de belangen van de inwoners niet, dat was weer duidelijk te
zien in het geval van de biomassacentrales en de Wagro. Ze doen gewoon hun eigen ding.
Het maakt in Waddinxveen niet zoveel uit of je gaat stemmen en op wie je stemt, er
verandert toch weinig, het gaat toch wel een beetje op dezelfde wijze door.

2.2 Bent u van plan om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale
partij of een landelijke partij te stemmen?
Toelichting
Lokale
partij

•

Helaas doen niet alle landelijke partijen mee in Waddinxveen en is "de keuze"
beperkt.

Landelijke
partij

•
•

De lokale partijen zijn wat mij betreft te eenzijdig
Mijn landelijke partij laat zich ook horen in onze gemeente
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Weet niet

•

Plaatselijke partijen hebben een te smalle basis om consistent beleid te kunnen
voeren. Zij zijn sneller geneigd om te kiezen voor korttermijnoplossingen.
Afvaardigingen van landelijke partijen kunnen net zo goed hun eigen beleid
formuleren. Het is een groot misverstand dat ze dat niet kunnen.

•
•

Afhankelijk van de plannen
Afhankelijk waar de partij voor staat. Als het maar een “geen woorden, maar
daden!” partij is
Dit is puur afhankelijk van de plannen die de betreffende partij in mijn
woonplaats heeft.
Ik heb geen voorkeur voor een landelijke of een lokale partij maar mijn keuze zal
afhangen in hoeverre de speerpunten van en partij aansluiten aan mijn belangen.
Dit bepaal ik een paar weken of dagen voor 16 maart.
Je kunt plaatselijke partijen niet 1 op 1 vergelijken met de landelijke partijen. Je
moet in je gemeente kijken welke partij je stem heeft verdiend in de afgelopen
jaren.
Laat dit afhangen van de partijprogramma's
Ligt aan het programma
Moet mezelf nog inlezen
Twijfel is tussen een landelijk en lokale partij, het verkiezingsprogramma zal het
verschil moeten maken
Zie antwoord 2.1

•
•

•

•
•
•
•
•

3. Welke onderwerpen zijn volgens u het meest belangrijk in de lokale
politiek in de gemeente Waddinxveen? Benoem uw top 3.

Toelichting
•

•

•
•
•
•

1: we hebben teveel industriegebieden, Waddinxveen wordt een blokkendoos. Stimuleer
verbouw ipv nieuwbouw. Geef ruimte aan de natuur
2: er is een dringend tekort aan kinderopvang met wachtlijsten van 2(!) jaar
3: Er wordt genoeg gebouwd, maar enkel in het hogere segment. Waddinxveense jeugd heeft
hier niets aan. Het trekt alleen mensen uit de steden
1. Veel meer inzetten op duurzaamheid en klimaat, meer aandacht voor natuur en groen hoort
hierbij.
2. Vooral de ouderenzorg en passende voorzieningen mogen wel meer aandacht krijgen in
Waddinxveen.
3. Zorg voor een socialer beleid met meer sociale, betaalbare [=goedkope!!] woningbouw en
een woonplek voor alle [jonge] Waddinxveners/asielzoekers en passende voorzieningen voor
de gewone mens. Zet niet in op nóg meer wegen, luxe woningen etc. die voornamelijk voor rijke
lui van buiten de regio zijn..
Alle onderwerpen zijn erg belangrijk om een veilig, gezond en leefbaar dorp te zijn
Bij verkeer/wegen bedoel ik de faciliteiten voor voetgangers en fietsers. En niet het huidige
beleid dat alleen gericht is op auto's en parkeren
Cultuur en sport een gedeelde 3e plek met woningbouw
De "Glasparel"kassen zorgen 's nachts voor overlast door de verlichting die ze uitstralen, Ze
gebruiken Gronings aardgas om stroom mee op te wekken en overtollig stroom te verkopen! En
willen biomassacentrales gebruiken. Verder zorgt het voor druk op onze plaatselijke
woningmarkt door hun personeel. Bouw huizen op de plekken van de kassen ipv in het groen.
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De zorg voor-/uitbreiding van de natuur en de zorg voor de biodiversiteit, het milieu, de
duurzaamheid en het klimaat zijn voor mij hot items!
Er moeten nodig betaalbare/ sociale woningen gebouwd worden en scholen hebben uitbreiding
nodig door steigend aantal inwoners
Geen uitzonderingen maken asielzoekers. Zodra ze zijn uitgeprocedeerd of t voldoende veilig is.
NEDERLAND UITZETTEN EN GEEN PARDON REGELINGEN. TOESTAAN
OF ACH WAT ZIELIG T GAAT OM KINDEREN
NIKS DAARVAN GEWOON WEGWEZEN NEDERLAND MOET HARDER OPTREDEN
Handhaving van onder andere stankoverlast Wagro
Verkeer en wegen betreffende veiligheid en zo.
Het is slecht gesteld met de groenvoorzieningen Waddinxveen wordt volgegooid met woningen
, ieder stukje groen of akker wordt verkocht
Ik hoop dat mijn gemeente nu eindelijk met een goed plan komt t.a.v. de energie transitie
In de polder Bloemendaal maakt de ODMH er al jaren een potje van (handjeklap / 2 handen op
;e;e;n buik) met de ondernemers die de bestemminsgplannen aan hun laars lappen. Aan de
westzijde van W'veen staat de ODMH al weer jaren toe dat kwekers een landelijke wet over
lichtvervuiling negeren. Weer voor jaren vastgesteld. rechtsongelijkheid. Burgers worden streng
aangepakt, maar ondernemers komen overal mee weg. Lijkt Tata steel of dupont wel. Pas als
het misgaat ... maar dan zal men roepen "das haben wir nicht gewust"
In enkele jaren tijd is Waddinxveen nogal lelijker geworden met al die nieuwe distributiecentra.
Er is geen kiezer die er blij van wordt; waarom doet de politiek dit ons dan aan?
Klimaat staat op 1, 2 en 3
Lastig zijn allen belangrijk
Met woningbouw bedoel ik met name de het stoppen met het bouwen van woning/bedrijven
parken rondom Waddinxveen.
Mijn 3e keuze is zeer belangrijk voor het welbevinden van de Waddinxveense bevolking. Een
dag van rust met alle tijd voor het gezin en relaties is voor iedereen van het grootste belang.
Onderhoud openbaar groen erbarmelijk slecht
Openbare ruimte b.v. bestrating, groen beheersing in vele facetten
Overlast door Wagro
Teveel afval overal...met 100.000 euro los je het probleem niet op, harde aanpak is nodig... ook
hondenpoep is groot probleem ... boa's die geen boetes mogen uitdelen werkt dus niet en
worden niet serieus genomen en bovendien zie je ze alleen voorbij rijden met auto of fiets, je
ziet ze nergens staan om daarwerkelijk mensen op te voeden...
Triangel wordt volgezet met veel te dure woningen voor mensen van buiten Waddinxveen. Het
doel hiervan ontgaat mij volledig. Geef op zijn minst Waddinxveners voorrang bij de toewijzing.
Waddinxveen kent enorme verkeersproblemen (Brugweg, Kerkweg-Oost met hefbrug,
Beethovenlaan, Noordeinde etc.) doordat veel (vracht)verkeer dwars door het dorp wordt
gejaagd. Van heel groot belang dus dat er eindelijk stappen worden gezet om het (doorgaande)
vrachtverkeer en het sluipverkeer uit de bebouwde kom te weren.
Waddinxveen loopt helemaal vol met auto's die nergens meer kunnen parkeren. Vooral rond de
horeca is het op vrijdag- en zaterdagavond niet meer om te doen om doorheen te komen als je
daar woont.
Verder blijft het een rotzooi rond de gezamenlijke afvalbakken, ze zitten continu vol waardoor
het afval zich rondom opstapelt. Ook is de heffing schrikbarend gestegen afgelopen jaren, met
de belofte "afval scheiden loont". Ik vraag me af voor wie het loont op deze manier...
Lokale ondernemers wordt het ontzettend moeilijk gemaakt om zich te vestigen hier. Met een
nieuw centrum wat nog steeds redelijk wat leegstand heeft, ziet het er niet al te best uit.
Zonder ondernemers wordt het een slapende gemeente.

23

•

•
•

Weg met de bladblazers herrie uitstoot alles voor dat klote gras, en grasmaaiers ook onnodig en
bosmaaier ook slecht voor het bodem leven en uitstoot, zou zeggen begin met het stoppen van
de groen voorziening, word meer misbruik van apparaten dan dat het goed is, begin eerst met
de wegen en sloten schoon houden, ligt veel plastic .
Wil ook nog armoede kiezen maar mag er slechts 3.
Woningbouw voor sociale woning

4. Wat weegt voor u zwaarder in de lokale politiek: de politieke partij of de
kandidaat?
Ieder komt op zijn of haar eigen manier tot een keuze voor een partij en een kandidaat.

Toelichting
De partij

•
•

De partij die het meeste voor heeft met het welzijn en welbevinden van bewoners
in wijken wijken van Waddinxveen. Een partij met ruggengraat.
De standpunten en speerpunten zijn het belangrijkst, het "poppetje" behoort er
niet toe te doen. Al zullen minder daadkrachtige kandidaatleden als minpuntje
meewegen.

De
kandidaat

•

Allebei! Je kunt wel een mooi programma hebben, maar als de raadsleden niet
kundig zijn of niet "to te point" ... komt er niet veel van een programma terecht.
Als een raadslid of Wethouder zegt dat het voor overleg is met de inwoners dan
moet dat ook waargemaakt worden. Bij verkeerszaken bijv. was dit absoluut niet
het geval

Weet niet

•

Hangt af van de zaken waar men voor staat.

5. Welke voorkeur heeft u verder voor een kandidaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Toelichting
•
•

Belangrijk is te weten of een kandidaat daadkrachtig en assertief is. Een potentiële wethouder
die niet voor elkaar krijgt wat nodig is, is 4 jaar weggegooid.
Voor mij is belangrijk bij de toekomstig raadsleden dat zij een groep mensen kunnen
vertegenwoordigen en dit goed onder woorden kunnen brengen, maar ook goed kan
samenwerken om het best haalbare resultaat te bereiken.

6. Waar haalt u informatie vandaan om tot uw stemkeuze te komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Toelichting
•

Door de raadsvergaderingen etc. te volgen via online te kijken.
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Er is wederom geen stemwijzer beschikbaar voor Waddinxveen!
Ik las dat partijen veel via social media willen gaan communiceren. Ik heb geen social media dus
ik ben afhankelijk van een andere manier van communiceren/informatie krijgen. En ik denk dat
ik niet de enige ben. Dus hopelijk houden de partijen daar rekening mee
Liefst stemwijzer. Informatie die partijen zelf geven is vanzelfsprekend altijd positief en gericht
op het werven van stemmen

7. Stel u mag de politieke partijen een tip geven voor de campagne, welke
tip zou u dan willen geven?
De komende weken gaan politieke partijen campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te
krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Toelichting
Tip:

•
•
•
•

Beter verkeersveiligheid.
Ik ben 75 jaar in een veel te groot huis en wil wel kleiner wonen maar niet in een
apartement
Men zorgt vaak dat het straatje om zichzelf schoon is en zet plannen door die niet in
hun straatje voorkomen
Veiligheid rotondes en situatie vol bouwen van Waddinxveen

4. Stel u mag de politieke partijen een tip geven voor de campagne, welke
tip zou u dan willen geven?

Toelichting
Zeer
geïnteresseerd

•
•

•

•
•
•
•

Besluiten in de gemeente raad gaat ons allen aan.
De plaatselijke politiek bepaalt in optima forma je dagelijks leven. Bovendien
zijn die politici haast aanraakbaar en kunnen je buren zijn. Zij ervaren
dezelfde positieve en negatieve gevolgen van genomen besluiten, zoadat
een discussie hierover minder theoretisch is.
Het wel en wee van ons als bewoners van Waddinxveen wordt nu eenmaal
voor het belangrijkste deel bepaald door de lokale politiek. Non-interesse in
de plaatselijke politiek zou dan ook tegen het eigen belang indruisen.
Ik vind mijn leefomgeving van groot belang en wil eigenlijk liever niet
verhuizen
Met name belangstelling voor bouwplannen in de sociale sector en voor jong
volwassenen die in Waddinxveen willen blijven wonen.
Raadslid geweest, actief als bestuurslid van politieke partij
Wat gaat er in Waddinxveen gebeuren met Ruim.Ord. , woningbouw ,
wegennet - Bentwoudlaan , zwaar verkeer uit de gemeente. en niet te
vergeten veiligheid.

Geïnteresseerd

•

Algemene kennis verkrijgen is goed.

Neutraal

•

Hond en kat verhaal;
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Niet
geïnteresseerd

Ik weet het, eigenlijk een verkeerd antwoord.
Wat de gemeenteraad beslist, heeft best grote invloed op het leven van
alledag. Ik lees het wekelijkse huis-aan-huisblad doorgaans wel, maar ben
nog nooit naar een raadsvergadering gegaan of (de laatste twintig jaar) naar
een bijeenkomst van een politieke partij. Eigenlijk zou het goed zijn me daar
meer te laten zien, maar ik heb al genoeg ander vrijwilligerswerk.
Ze zeggen veel, maar doen het ander...igt eraan wat past in het straatje om
geen gezicht te verliezen
Omdat de politiek veel te christelijk is en niet aan de gewone man denkt ben
je niet gereformeerd tel je niet mee dus laat maar zitten
Geloof in slap gezwets is zinloos
Net als de kindjes regen wordt ook alleen aan kerkelijke toegekend. Lijkt
me.ook niet de realiteit

4. Stel u mag de politieke partijen een tip geven voor de campagne, welke
tip zou u dan willen geven?
Toelichting
Ja, op
dezelfde
partij als vier
jaar geleden

•

Ja, op een
andere partij
dan vier jaar
geleden
Nee, ik heb
nog geen
idee, maar ik
ga wel
stemmen

•

Ik ben ontzettend teleurgesteld over de koers die de wethouder volgt terwijl zij
de partij vertegenwoordigt die ik vier jaar geleden koos.

•
•
•

Alle stemmen van jaren her, spijt van en teleurgesteld
Erg onduidelijk om verkiezingsprogramma's te vinden
Ik heb besloten dit jaar mijn stem te geven aan de partij, die gaat werken aan
mijn grootste ergernis in ons dorp: het verzamelen en afvoeren van afval - en dit
dan ook totaal wil veranderen!
Mijn plan is om dit jaar van alle partijen op een rijtje te zetten wat h
speerpunten zijn en dan te kiezen voor die partij die het meeste aansluit bij mijn
belangen en zoals ik denk dat Waddinxveen zich moet gaan ontwikkelen.
Wil eerst programma's zien

•
•

•

•
Nee, ik heb
nog geen
idee en
twijfel of ik
ga stemmen

•

•
•

Het zal de eerste keer zijn dat ik ga stemmen maar ik ben altijd al voor dezelfde
partij geweest.
Ik zie geen reden om op een andere partij te stemmen.
Keuze tussen 2 partijen.

Alle partijen vallen mij tegen qua ideeën die zij hebben. Veel van die ideeën
passen niet bij mij. Verder is er niet één partij die mij de afgelopen jaren positief
is opgevallen.
Alle partijen zijn gelieerd aan de landelijke partijen waar ik juist NIET op zou
gaan stemmen. Dus er is nu weinig keus voor mij.
Het onderscheid in de politieke kleur van de fracties in de Waddinxveense
gemeenteraad is sterk afgenomen. Onduidelijk waar de verschillende fracties
voor staan en wat de onderlinge verschillen zijn. Accent lijkt voor alle fracties op
groei te liggen met minder aandacht voor de bestaande ingezetenen.
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4. TipWaddinxveen
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Waddinxveen
vergroten. Via het panel TipWaddinxveen kunnen alle inwoners in de gemeente Waddinxveen hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op tipWaddinxveen.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipWaddinxveen is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipWaddinxveen maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Waddinxveen en omgeving.
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5. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Herstraat 20
5961 GJ Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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