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Gemeenteraadsverkiezingen Uden
Inmiddels komt de dag dat we mogen gaan stemmen steeds dichterbij, op woensdag 21
maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen?
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0%
Ja, op dezelfde
Ja, op een andere Nee, nog geen idee Ik twijfel of ik ga
partij als vier jaar partij dan vier jaar
maar ik ga wel
stemmen
geleden
geleden
stemmen

Ik ga niet stemmen

36% 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?."

Toelichting
Ja, op een
andere partij
dan vier jaar
geleden





De partij heeft in de landelijke politiek laten zien niet betrouwbaar te zijn...op
gemeentelijk niveau vind ik de partij te veel een ondernemerspartij
geworden
De partij waar ik 4 jaar geleden op heb gestemd heeft, na het vertrek van zijn
hele goeie wethouder, een ontzettend domme kneus geleverd.
Een nieuw stevig geluid voor verandering in de gemeente.

Nee, nog geen
idee maar ik ga
wel stemmen




Ben nog zoekende
Weet veel van landelijke politiek, heb tot op heden weinig van Uden gehoord

Ik ga niet
stemmen



Stemmen heeft geen zin....
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Ik geloof niet dat mijn Ik weet niet op welke
stem het verschil maakt partij ik moet stemmen

Anders

Let op: lage aantallen!
Het meest gekozen antwoord (62%) op vraag 1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen? is: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".

Anders, namelijk:


Men beloofd van alles, maar komt later nix na.

1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
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Ik geloof niet dat mijn Ik weet niet op welke
stem het verschil maakt partij ik moet stemmen

Anders

Let op: lage aantallen!

Anders, namelijk:


Gezondheid
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Stemkeuze
2 Wanneer u kijkt naar de vorige verkiezingen: op welk
moment was uw stemkeuze definitief?
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Anders
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gemeenteraadsverkiezi
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45% antwoordt "Nadat ik de partijprogramma’s had doorgenomen" op vraag "2 Wanneer u kijkt naar
de vorige verkiezingen: op welk moment was uw stemkeuze definitief?."

Anders, namelijk:







Door het nieuws te volgen
Helaas is ergeen Partij voor de Dieren in Uden
Mijn stem vordt door de partijen toch vergooit.
Na enkele berichten in kranten
Stemwijzer
Via stemwijzer.nl

Toelichting
Ik stem altijd op dezelfde
partij



Maar ken alleen de lijsttrekkers van gezicht. Daar wil ik
verandering in.

Nadat ik de
partijprogramma’s had
doorgenomen



Landelijke partijen laten het lokaal liggen.
De macht verschuift meer naar gemeentes, hier moet het voor
70% qua beleid gebeuren

Ik heb niet gestemd tijdens de
vorige
gemeenteraadsverkiezingen



Toen jonger dan 18
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3 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze
te komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (58%) op vraag 3 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen? is: "Stemwijzer".

Anders, namelijk:







Bv advies Amnesty International om tegen sleepte te stemmen
Ervaring
Gewoon interesse
MooiUdenKrant
Social Media
Van kandidaten

Toelichting




Ik ben raadslid geweest.
Ik lees Volkskrant, dus niets regionaal. Er is niets in bus gevallen, behalve reclamekranten.
Misschien lees ik daar op het laatst nog iets in.
Trends in diverse ontwikkelingen etc.
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4 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?
70%
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Ik kijk met name naar de Ik kijk met name naar de
politieke partij
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Dit is om het even

Weet niet

64% antwoordt "Ik kijk met name naar de politieke partij" op vraag "4 Wat weegt bij u zwaarder: de
politieke partij of de desbetreffende kandidaat?."

Toelichting
Ik kijk met
name naar
de politieke
partij



Uiteraard speelt de ze van de kandidaat een grote rol.

Ik kijk met
name naar
de kandidaat



In dit geval de kandidaat. meestal kijk ik waar een partij voor staat

Dit is om het
even



Geen van beide. Stemmen op een partij of op een kandidaat... Ze liegen toch
alles bij elkaar om zieltjes te winnen. Zolang het maar een lokale partij is, en niet
een partij met allemaal LEUGENAARS zxoals VVD, CDA, D66 of CU. Daar zal mijn
stem NOOIT naar toe gaan. Die hoeven ook niet de moeite te doen om mij te
overtuigen.
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5 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u voor een
kandidaat?
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(Meerdere antwoorden mogelijk)
47%

(n=171)
39%

11%

8%
2%

13%

13%

Anders

Weet niet

2%

Dat de
Dat de
Dat de
Dat de
Dat ik de
Dat de
kandidaat kandidaat kandidaat kandidaat kandidaat kandidaat
een man is een vrouw uit mijn
van mijn persoonlijk ervaring
is
woonplaats leeftijd is
ken
heeft in de
komt
politiek

Het meest gekozen antwoord (47%) op vraag 5 Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u voor een
kandidaat? is: "Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt".

Anders, namelijk:
























Afhankelijk van zijn of haar standpunten
Algemene indruk en van dingen die ik in kranten en andere media over hem/haar lees/hoor
Betrouwbaar en af- en uitspraken nakomen.
Bewezen kennis van zaken *mag buiten de politiek zijn opgedaan)
Daadkrachtig, overtuigend
Dat de kandidaat affiniteit heeft met de onderwerpen die ik belangrijk vind
Dat de kandidaat de belangrijke punten goed weet over te brengen
Dat de kandidaat maatschapelijk betrokken is en geen pluche-jager
Dat de kanidaat mij aanspreek, maar zekere de dingen waar de partij voor staat
Dat die kandidaat een volksvertegenwoordiger is
Dat hij betrouwbaar is
Dat ie aantoont deskundig te zijn
Dat ik me met de kandidaat kan identificeren
Dat personen een standpunt ook kunnen motiveren
Het totaal van bovengenoemde
Ideeën
Kundig
Onafhankelijke intelligente kadidaten
Persoonlijkheid, daadkracht en ideeën
Strijdbaarheid
Uden centrum duidelijk prioriteit geeft en de nadruk daarvoor inziet.
Uitstraling en betrouwbaarheid
Zijn allemaal even slecht, zitten er vaak alleen voor hun EIGEN belang.

Toelichting



De kandidaat moet absoluut kennis van zaken hebben.
Goede prestaties van afgelopen periode
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Stembureaus
6 Op welke locatie gaat u stemmen?

(n=172)
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Anders

Weet niet

0%
Op de locatie die op Op een andere Ik machtig iemand
mijn stembiljet
openbare locatie anders om voor mij
staat aangegeven (bv. Gemeentehuis,
te stemmen
zorghuis, etc.)

78% antwoordt "Op de locatie die op mijn stembiljet staat aangegeven" op vraag "6 Op welke locatie
gaat u stemmen?."

Anders, namelijk:





Ik beman een stem buro, daar stem ik dan ook meteen.
Muzerijk
Waar ik ga tellen
Zo dicht mogelijk bij mijn woonadres

Toelichting
Ik machtig iemand
anders om voor mij te
stemmen



Op reis tijdens verkiezingsdag

Anders, namelijk:



Mensen in de bitswijk krijgen standaard het ziekenhuis als stemburo.
Muzerijk is dichter bij

8

7 Als u de gemeente een tip mag geven om de stembureaus
te verbeteren, wat zou u dan zeggen?
60%

(n=171)

49%
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41%
40%
30%
20%
11%
10%
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Tip:

Ik wil geen tip geven

Weet niet

49% antwoordt "Ik wil geen tip geven" op vraag "7 Als u de gemeente een tip mag geven om de
stembureaus te verbeteren, wat zou u dan zeggen?."

Tip:



















Beveiliger bij deur
Check de i.d. goed en laat je niet afbluffen door ( sorry..allochtone bluf).
Digitaal stemmen van huis uit invoeren (bijv met digid)
Drive in stembureau op de markt met computer
Gratis kopje koffie
Gratis kopje koffie of thee
Kijk naar de mobiliteit van mensen en of ze op een locatie binnen kunnen
Laat het stembureau naar mensen die moeilijk ter been zijn toekomen.
Maak een stembureau bijv. de evenementenhal van markant, waar overdag ook al een koffie of
discussie hoek is en waar savonds al direct een politieke maarkt en uitslagen avond kan worden
gehouden
Meer communicatie over de partijen
Mensen bij de wijde wereld niet buiten laten wachten, maar binnen. Was erg vervelend vorige
keer toen het heel hard regende, er zijn toen mensen weggelopen
Minder Burocratisch,
Organiseer een stemgelegenheid bij het busstation
Stembureau bij bushalte
Stembureaus zijn prima
Supermarkt :)
Vlotter werken
Zorg dat het duidelijk wordt aangegeven in alle 2 de kranten

Toelichting
Weet niet



Prima zo!
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8 “Ik ben voorstander dat de stemcomputer weer
terugkeert”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)

(n=172)

40%
34%

35%

30%

30%
25%

22%

20%
15%
10%

7%

6%

5%

2%

0%
Zeer mee eens
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Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

56% is het (zeer) eens met stelling 8 “Ik ben voorstander dat de stemcomputer weer terugkeert”,
13% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (34%).

Toelichting
Zeer mee
eens




Stemmen via internet zou ook kunnen, indien je stem maar Anoniem blijft en
achteraf ook niet terug te tracen is.
Veilig en betrouwbaar moet kunnen worden gegarandeerd
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Gemeente Uden
9 Waar kan in onze gemeente op geïnvesteerd worden?
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50%

(n=170)
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Anders, namelijk:


























Anti verpaupering wijken
Armoede
Armoedebestrijding (2x)
Behoud van monumenten, zoals de Petruskerk
Beschikbaarheid van nieuwbouw 2-onder-1-kap woningen
Betere en veiligere fietsverbindingen tussen Uden en de omliggendedorpen
Binnensportaccomodaties
Binnensporten!, goede sporthal voor meerdere clubs bruikbaar
Centrum voor orhopodie geef paul van de brand toestemming om te bouwen
Dat mensen in debijstand beter worden in de gaten worden gehouden ,men verdiend er nog al
wat bij in het zwart b.v. Met poetsen en onderhoud van tuinen
Een plek waar jongeren < 18 samen kunnen zijn
Evenementen / Investeren in mensen die Udd.
Fietspaden worden zeer slecht onderhouden
Goedkopere woningen, en de BURGER in het algemeen
Het behouden van oude gebouwen en stimuleren van tradities
Het zwerf vuil vooral in het centrum gedurende evenementen
Horeca (2x)
Huisvesting
Huisvesting voor ouderen
Huur huizen
Huurwoningen voor starters
In bekend making van gemeente nieuws
Jeugd- en pleegzorg
Light rail
Meer handhaving
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Meer starters- en doorstroomwoningen
Mensen met een laag inkomen
Mooi groen park maken bij binnenkomst Uden zuid (bij Plus)zeker omdat we zo’n groene
gemeente zijn zou dit een mooie eyecatcher zijn.
Ontmoetingsplaatsen
Parkeergelegenheid in de woonwijken
Respect
Sociale huurwoningen
Sociale woningbouw
Te druk verkeer op Lippstad singel
Tegengaan van zwerfvuil
Toegankelijkheid
Toekomstbestendig wonen
Trottoirs in 5401 BR verbeteren
Werk
Woningen
Woon-leefklimaat voor bewoners
Zebrapaden bij scholen. Snelheidscontroles bij scholen
Zeester meerval zwembad i.c.m. een nieuwe sporthal....

Toelichting






Eindelijk eens de ogen openen en durven te innoveren in woon units in het semi-buitengebied
voor senioren met een levensloop bestendige woning in combinatie met centrale zorg aspecten
indien nodig, zodat de bewoner snel terug kan naar zijn unit. Diverse combi's denkbaar op basis
van duurzaamheid etc.
Markt autovrij is een must
Meer handhaving op het ongeoorloofd uitlaten van huisdieren en niet opruimen van de
uitwerpselen.
Veiligheid: fietsers komen in de knel op fietspad voor action door automobilisten , fietspad
rechtdoor laten lopen daar .
sommige brandgangen worden als dump gebruikt . aanpakken . en controleren .
nachtverlichting dempen of voorzien van groene verlichting .
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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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