Gemeenteraadsverkiezingen
Het lijkt nog ver weg, maar op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?
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Toelichting
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andere partij
dan vorige
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Algemeen Belang schoffeert en beledigt burgers. Dat alles onder het mom om het
beste voor de burgers te doen.
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wel
stemmen







. (3x)
Geen
Ik heb de programma's nog niet bekeken.
Ik heb me nog niet verdiept in de verkiezingsprogramma's
Partijen hebben nog steeds niet door dat ze niet alleen net voor verkiezingstijd
zichtbaar moeten zijn. Zij dienen de gemeenschap de hele periode en horen niet
alleen constant verantwoording af te leggen maar ook met de burgers ( en niet
alleen hun handje vol leden) in gesprek te gaan én blijven
Partijen zijn te onzichtbaar en onhoorbaar dus moet me daar zelf in verdiepen als
inwoner. Jammer een gemiste kans.
Stem op ouderen partij (als die er is tenminste)
Verdiep me er t.z.t. wel in.
Hangt ervan af of ik de moeite en tijd neem (wil nemen) om mij van tevoren in de
lokale programma's te verdiepen en daar iets vind waarvan ik vind dat het mijn
stem waard is.
Iedr doet toch zijn eigen ding.
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ik ga
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Als je niet stemt dan mag je ook geen kritiek hebben op het beleid wat gevoerd
wordt
Daarom
De partij die meedenkt met de bevolking
Deze partij sluit het beste aan bij mijn maatschappelijke visie
Nvt

1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:






Als niemand gaat stemmen schaffen 'ze' het misschien af.
Mede zorgen voor behoud en uitbouw van normen en waarden waar ik voor sta en ook de
partij waar ik op stem
Stem altijd
Xx
Xxxxx

Toelichting










. (2x)
Als je niet gaat stemmen heb je ook geen recht van spreken
Daarom
Dan laat je je zelf horen hoe je over zaken denkt
Geen
Het vertrouwen in de politiek is sterk gedaald. Het gaat vaak over belangen en niet om wat echt
nodig is of aan de orde. Het vaak éénen ergeren op onderbuik gevoelens. Ik kan maar niet
achterhalen waarom Asten gekort wordt op de uitkeringen in het gemeentefonds voor de zorg. Ik
ken alleen het “Astense” verhaal.
Lijkt me duidelijk.
Nvt
1





Stemmen is een recht. Wel jammer als de grootste partij op de tweede plaats komt, omdat een
paar kleinere partijen bijelkaar gaan zitten.
Stemmen zou eigenlijk zelfs een democratische plicht moeten zijn
Xxx.

1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Let op! Zeer laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:




De lokale politiek heeft zijn geloofwaardigheid verloren . er wordt veel te veel binnenkamers
geregeld.
Gemeenteraadsverkiezingen boeit mij niet zo
Vind alles prima
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1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
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Let op! Zeer laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:




Antwoord vraag 1
Dat ik het vertrouwen kwijt ben.
Ik heb me nooit echt verdiept in de gemeenteraads verkiezingen

Toelichting


Ze luisteren niet .

3

2 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Asten
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:





















Aan de dingen waar ze ook na de campagne nog voor staan
Be
Cultuur
Daadkrachtige aanpak drugsitems
Duurzaamheid
Efficiënt geloofwaardig optreden
Fietspaden en aanduidingen
Fusie met Someren
Gelijkheid sportverenigingen
Geluidsoverlast
Glastuinbouw
Glasvezel buitengebied
Goed verkeersplan
Huisvesting arbeidsmigranten
Jongeren
Kinderen in armoede
Meer pro actief werken van gemeentelijke medewerkers en politiek
Onderwijs (2x)
Onderwijsvoorzieningen, vitale kernen
Ouderen
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Rechtsongelijkheid zoals de hondenbelasting afschaffen. Mensen die katten duiven of paarden
houden betalen allemaal niets maar ik loop net zo vaak of vaker zelfs door bv de paardenmest of
duivenpoep en zandbakken voor kinderen worden door katten vervuild.
Ruimte voor veehouderij
Terug dringen fijnstof, geen enkele kip of varken meer toelaten
Toenemende vrije tijdseconomie
Verkeer snelheid geluid
Vooral jeugdzorg moet veel meer in de aandacht komen
Wat moet ik hier invullen? Ik heb dit niet aangevinkt, gebeurt automatisch
Wateroverlast Sterrenwijk
Woonruimte voor senioren
X
Xx
Zuinig met gemeenschapsgeld !!

Toelichting
















. (3x)
Bijna alle gemeentes komen te kort op hun zorg voor de (oudere en/of hulpbehoevende)
medemens. Hier moet speciale aandacht voor zijn zodat ieder krijgt wat nodig s maar ook
niemnad ten onrechte kan profiteren.
Die zijn er ook in Asten. gemeentes hebben eind 2016 extra geld hiervoor gekregen. Nog steeds
is niet bepaald hoe dat geld gebruikt gaat worden. Dat geld is nog steeds niet ingezet dus
Een eerlijkere verdeling van gemeenschaps gelden op alle vlakken, ook de bijdrage van de WMO
bijvoorbeeld. Iemands bezit zou niet mee mogen tellen bij het vaststellen van de eigen bijdrage.
Met een huis(vermogen) kun je immers geen rekeningen betalen.
De besteding van de touristenbelasting zou ook voor een groter deel terug mogen vloeien naar
gemeenschappelijke voorzieningen zoals bv. de parken of groenaankleding van het dorp. Zodat
het voor zowel de inwoners als de bezoekers een mooier dorp word.
Beleid maken op waar mensen met pasrden wel en niet mogen komen. Sporten en wandelen
door de paardenmest is ongewenst, op de openbare wegen en paden kun je een paard ook een
opvangzak onder zijn staart binden. Blijft het ook in de trimbos voor iedereen leuk.
Er zijn heel veel zaken aan de orde. Men dient wel met kennis van zaken over onderwerpen te
praten en indien deze kennis er niet is dan deze kennis ophalen bij mensen die weten waar het
over gaat. Nu worden vaak ook beslissingen genomen over onderwerpen waar men zeker niet
goed weet waar het over gaat.
Ervoor zorg dragen dat leven en wonen in de breedste zin van het woord aangenaam is.
Fietsers worden het bos ingestuurd. Zeker rond het Nobis hotel. Bewijzering laat te wensen
over!!
Geen
Geen aanvullingen
Heb het idee dat politiek alsmaar meer wil innen en structureel almaar teveel uitgeeft.
Gemeentes en ambtenaren staan niet meer ten dienste van de burger maar lijken
ondernemingen. Doen allerlei dingen die niet bij de gemeentes thuishoren, één voorbeeld
speculeren met grond. Heb het idee dat er meteen drempels worden opgeworpen ipv mee te
denken hoe iets wél kan. Ik ga dus maar niet bouwen e.d.
Heerbaan Beatrixlaan ljjkt steeds meer een racebaan te worden
Het is onvoorstelbaar hoeveel last mensen in hun woonomgeving ervaren door on bekwaam
bestuur.
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Ieder uitstel bij jeugdzorg is een fatale fout. Juist omdat het in eerste instantie om nog goed bij te
sturen situaties gaat is snel handelen geboden. Bezuinigen op Jeugdzorg is het slechtste wat de
gemeente kan doen.
Ik krijg de indruk dat niet iedere sportvereniging hetzelfde behandeld wordt
In het kader van de WMO kan nog hhe, heel veel verbeterd worden. Hert samenwerken in de
regio zorgt voor een stroperige, bureaucratische hulpverlening.
Met name thema s betreffende ouderen, zorg, huisvesting e.d.
Niet alleen tijdens d3 campagne, maar vooral na de verkiezingen
Niet alleen tijdens de campagne maar vooral nadat het college is gevormd!!
Partijen dienen op alle fronten hun visie te geven
Veehouderij moet kansen krijgen om te ontwikkelen en te verduurzamen. Mensen met verstand
van zaken moeten hier sturing aan gaan geven ipv geneuzel uit onderbuikgevoelens en
stemmingmakende media.
Voor al die andere zaken zijn provincie, landelijke politiek en particulieren belangrijker.
Vooral de toename van de veehouderij baart mij zorgen. Zelfs amoniakafzetting vindt ik nu in
mijn tuin. Verder is er te weinig ruimte voor senioren.
Xxxx
Zorg dat in Asten voor ALLE Astenaren leefbaar blijft en daar waar nodig verbeterd kan worden.
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