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Gemeenteraadsverkiezingen - Referendum over de zogenoemde 'aftapwet'
Inmiddels komt de dag dat we mogen stemmen steeds dichterbij, op woensdag 21 maart
2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In onze gemeente kunnen we echter niet stemmen
voor de gemeenteraad, maar wel voor het referendum over de wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, de zogenoemde 'aftapwet'.

1 Gaat u op 21 maart stemmen voor het referendum over de
zogenoemde ‘aftapwet’?
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40% antwoordt "Ja" op vraag "1 Gaat u op 21 maart stemmen voor het referendum over de
zogenoemde ‘aftapwet’?."

Toelichting
Ja



Helaas zal het niet veel uitmaken, want ze doen toch wat ze willen.

Nee



Zinloos de wet is al zo goed als aangenomen, een referendum raadgevend doet
hier niks meer aan af.

Weet (nog)
niet



Er wordt toch niets met de uitslag gedaan, dus heb ik weinig In om me er in te
verdiepen
Ik heb niet de indruk dat de uitslag van het volksreferendum over de Sleepwet /
Aftapwet er iets zal doen.
Regeringspartijen hebben inmiddels aangegeven dat zij de uitslag hoe dan ook
naast zich neerleggen en ik heb er genoeg van om me als een dom schaap te laten
behandelen.
Als het volksreferendum alleen wordt gehouden om het volk zoet en rustig te
houden en niet om te weten welk beleid het volk wenst, dan hoeft het voor mij
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niet...
We weten niet eens waar we voor stemmen geen uitleg waarvoor of wat dan ook
zat er bij belachelijk gewoon

3

1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen voor het
referendum over de zogenoemde ‘aftapwet’?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=71)
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Het meest gekozen antwoord (50%) op vraag 1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen voor
het referendum over de zogenoemde ‘aftapwet’? is: "Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders


Ik ben stembureaulid en dus aanwezig op het stembureau. Kan dan dus makkelijk gebruik
maken van mijn stemrecht.

Toelichting



Democratie?? Versnipperde volksvertegenwoordiging. Wat kan nog?
Zoals het er nu uitziet zal ik "blanco" stemmen, of met een opmerking en dus ongeldig.
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1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen voor
het referendum over de zogenoemde ‘aftapwet’?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (30%) op vraag 1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen
voor het referendum over de zogenoemde ‘aftapwet’? is: "Ik weet niet waar het referendum over
gaat".

Anders







2e kamer heeft aangegeven in te stemmen ondanks referendum
Er wordt ch niets mee gedaan
Heb al gestemd voor de tweede kamer
Het is raadgevend, niet bindend
Ik ben tegen referendums
Mijn religie weerhoud mij hiervan
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2 Welk medium heeft u gebruikt om informatie op te zoeken
omtrent het referendum over de zogenoemde ‘aftapwet’?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (41%) op vraag 2 Welk medium heeft u gebruikt om informatie op te
zoeken omtrent het referendum over de zogenoemde ‘aftapwet’? is: "Ik heb (nog) geen informatie
opgezocht".

Anders


























AD
Dagblad (2x)
Discussieprogramma's
Diverse media/ kanalen
Diverse nieuwssites, blogs, columns
Eigen inzicht.
En andere websites
Follow the money
Google (2x)
Het A D
Informatie van mijn eigen partij (SP)
Internet
Internet bronnen
KRANT - TV
Krant, Eindhovens Dagblad, televisieprogramma's
Kranten tv
Landelijke krant
Mede bewoner van mij woonplaats
Media in het algemeen
Met anderen van gedachten wisselen
Nieuws
Nieuws o.a. kranten
Nieuws, media
Televisie
Tv (4x)
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TV (4x)
Tv volkskrant
TV-uitzendingen + dagblad
Via media
Volkskrant
Voorlichtingsavond

Toelichting




Ik wil wel uitleg???????????????? heb even tussendoor uitleg gezocht weet nou waar het over
gaat
Waarom geeft regering geen objectieve informatie over de inhoud van de wet. Voor- en
tegenstanders kleuren de zaak altijd. Daar heb ik niet veel aan.
Zie vraag 1
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3 Als u de landelijke politiek een tip mag geven om de
opkomst voor het referendum over de zogenoemde
‘aftapwet’ te verhogen, wat zou u dan zeggen?
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41% antwoordt "Ik wil geen tip geven" op vraag "3 Als u de landelijke politiek een tip mag geven om
de opkomst voor het referendum over de zogenoemde ‘aftapwet’ te verhogen, wat zou u dan
zeggen?."

Tip:























Alle referenda afschaffen
Ben duidelijk
Ben eerlijk en duidelijk
Beter uitleggen wat het inhoud.
Committeer je aan de uitslag
Duidelijke uitleg
Een persoonlijke uitnodiging met goede uitleg over het onderwerp. En via de postbode dit doen.
Ga samenwerken
Geef opsporingsdiensten de mogelijkheden
Geen informatie
Geen referendum meer houden!
Houd het beperkt
Houd je ook aan de uitslag dan, i.p.v. de wil van de burger zomaar langs je neer te leggen. Dat
getuigd van 0 respect voor wat jullie kiezers nu willen.
Korting op WOZ belasting
Laat je horen
Last blijken dat de mening van het volk er toe doet.
Luister naar de meerderheid, niet naar de minderheid
Maak je belofte waar
Mensen het idee geven dat hun stem er echt toe doet en niet bij een negatieve telling toch de
aftrap wet doorvoeren
Neem het volk en vooral je kiezers serieus en doe iets met het gewenste beleid. Zeg niet dat het
volk het niet snapt...
Niet door laten gaan, kostenverspillend en nutteloos
Niet zo hooghartig doen.
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Nog meer benadrukken wat het voor ieder individu betekent
Of serieus nemen of afschaffen
Om het geen raadgevens referendum te laten zijn, maar een referendum dar richting geeft.
Opkomstplicht invoeren
Over een paar jaar hebben we niks eer te vertellen in dit land Dus ga tegen stemmen
Persoonlijke voorbeelden geven. Zo raken mensen meer bewust van waar het over gaat, en dat
het ook hen kan gebeuren/aan gaat.
Probeer eens betrouwbaar te zijn, en maak een kiesdrempel zodat er op minder parijen gestemd
kan worden.
Referendum afschaffen.
Stoppen met het referendum en gewoon je werk doen; uitleggen en informeren en je
verantwoordelijkheid nemen
TV Commerciel gericht op jonge mensen met vlotte uitleg
Veel meer informatie geven via elke wijze van publiciteit
Verplicht DNA voor alle Nederlanders
Zorg dat er snel een bindend referendum komt

Toelichting
Ik wil geen tip geven



Het is toch al bekend dat de regering niks met het referendum gaat doen
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Stel de gemeenteraadsverkiezingen werden ook georganiseerd in de gemeente Meierijstad.

4 Op welke partij zou u op dit moment gestemd hebben?
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Let op: lage aantallen! 26% van de deelnemers geeft aan het niet te weten, daarnaast geeft 6% aan
niet te gaan stemmen. Hierdoor worden de aantallen die hun stem geven aan een politieke partij te
laag om uitspraken te kunnen doen.
26% antwoordt "Weet niet" op vraag "4 Op welke partij zou u op dit moment gestemd hebben?."

Andere partij





50+
Fvd
FVD
Pvv

Toelichting
Gemeentebelangen



Deze man,de heer Verkuijlen komt zijn beloften na en voert eerlijke
duidelijke politiek.

SP





Die blijft het beste bij hun standpunt
Helaas geen SP in gemeenteraad Sint-Oedenrode.
Iedereen is belangrijk

Ik zou niet gaan
stemmen
Weet niet



Ze doen na de verkiezingen toch niet wat ze belooft hebben,
onbetrouwbare mensen
Ik heb me er nog niet helemaal in verdiept, dat zou ik dan doen. Maar ik
heb door verschillende processen wel heel goed inzicht gekregen in hoe
de verschillende raadsleden in elkaar zitten, cq werken, en ik weet dus
heel goed op wie ik niet zou gaan stemmen, ook al is de partij wellicht wel
een goede voor mij.
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Partijen hebben zich slecht gehouden aan beloften voor de fusie. Een
partij kiezen zal de toekomst uitwijzen. Enerzijds jammer dat we niet
mogen stemmen (partijen afstraffen) en anderzijds een voordeel
(komende 4 jaar maken hopelijk meer duidelijk).
Waar Wil van Gerwen in zit
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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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