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Stemmen
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen

1 ‘Het is een voorrecht om op 21 maart 2018 te mogen
stemmen’
(In welke mate bent u het (on)eens met de stelling?)
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71% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Het is een voorrecht om op 21 maart 2018 te mogen stemmen’,
11% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (44%).

Toelichting
Zeer mee
eens




Een van de weinige momenten om mijn stem te laten horen!
Het is een voorrecht om, in vrijheid, te kunnen en mogen gaan stemmen.
Misschien wel de helft van de wereldbevolking zou er heel wat voor over hebben
om in vrijheid te kunnen en mogen stemmen.

Neutraal




Het is ons democratisch recht waar iedere Nederlander gebruik van MOET maken.
Er valt in Valkenburg gewoon niets te kiezen. Veel te weinig partijen met een
uiteenlopende mening. Of zoals men ook wel eens zegt: het is een pot nat !
Ik vind het meer een burgerplicht om te stemmen. Onze democratie vraagt om
actieve inwoners. Het is een voorrecht om in een democratie als de onze te
wonen!
Stemmen is geen voorrecht maar een vrijwillige verplichting.
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Heeft het nog zin om te stemmen? Het old-boys network zoekt zich toch steeds
weer op en maakt weer afspraken om de komende 4 jaar de zakken te vullen.
Andere partijen worden uitgesloten bv de PVV (tweede partij van Nederland)
Het is een recht
Politiek is onbetrouwbaar, je krijgt elke keer weer het gevoel dat het eigenbelang
en zakkenvullerij is, Corruptie en achterkamertjes politiek. financiële
fouten/blunders etc. hebben totaal geen consequenties voor de betrokken
ambtenaren.



Dit is geen vóórrecht maar een recht dat ik heb als Nederlander!
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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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