Verkiezingen
1 Als u nu mag stemmen, op welke partij zou u dan
stemmen?
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Let op! Dit is een momentopname en bevat zowel stemmers als niet stemmers.

Toelichting
VVD



De verkiezingen is een probleem aan het worden, te veel versnipperde partijen
gaan meedoen waardoor geen eenheid is te krijgen, zaak is het stabiel houden van
de partijen en eenmans fracties niet toe te staan, zo kom je ook af van mensen die
laten kiezen in grote partij en dan afsplitsen met behoud van eigen zetel.

PvdA




De standpunten zijn nog niet voldoende duidelijk. Ik twijfel tussen D66 en PVDA.
Juist nu het landelijk wat minder gaat en het momenteel niet erg "in" is om op de
PvdA te stemmen wil ik ze een hart onder de riem steken, want we zullen deze
bestuurderspartij landelijk nog erg gaan missen de komende jaren. Voorlopig zal ik
ze daarom steunen ook lokaal. Heb dat lang niet altijd gedaan in het verleden.

GroenLinks



Aandacht voor de natuur. Het is erg al de troep die we achterlaten op straat en in
de natuur met als gevolg dat er zelfs in drinkwater al plastic zit. De kloof tussen
arm en rijk is veel te groot. Nederland mag een stuk socialer.
Waarschijnlijk, maar ook daar zou ik me nu meer in moeten/willen verdiepen. doe
ik vaak pas vlak voor de verkiezingen.



Eiland
Belang



De traditionele partijen dienen niet beloont te worden, omdat ze van een
betaalbare welvaartsmaatschappij uit de jaren 80 een onbetaalbare puinhoop
hebben gemaakt. Zeker als achteraf blijkt dat de meeste kosten nu bleken op te
gaan aan nutteloze bureaucratie

Blanco




Ben het vertrouwen ergens kwijt geraakt en heb het nog niet terug gevonden...
Ik heb helaas niet veelvertrouwen in het gemeentebestuur,...
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Weet niet
























Ik vind het een raar zooitje. Niet consequent, niet capabel . iK krijg het gevoel dat
ze maar wat aanklooien
Mis de optie "NIET" Mijn vertrouwen in de politiek, ook op Texel, bevindt zich
inmiddels dik onder nul
Wacht op de PVV
Dit hangt voor een groot deel af van de programma's die de partijen voor de
komende jaren hebben.
Eerst de verkiezingsprogramma lezen. Dan kiezen.
Eerst maar eens de (loze) beloftes afwachten
Er zijn te veel partijen (met te weinig onderscheid) voor zo'n kleine gemeenschap.
Geen van deze partijen voel ik mij op dit moment bij thuis
Heb altijd GroenLinks of Partij van de arbeid gestemd, nu twijfel ik omdat deze
partijen niets doen voor de ouderenzorg, mensen worden op hoge leeftijd
gescheiden en verdwijnen naar de overkant. De kosten zijn dan ook meteen voor
een andere gemeente. Nieuwe basisschool kan dan wel ineens gebouwd worden
voor 5,4 miljoen terwijl er in ons dorp twee lagere scholen leegstaan! Ben bang dat
ook weer een hele nieuwe en erg dure muziekschool gebouwd moet worden, ook
niet nodig, Ga maar eens kijken aan de overkant, daar werkt vrijwel elke gemeente
met muziekcollectieven. Geen of nauwelijks subsidie en veel beter resultaat voor
zowel ouders als leerlingen. Als de gemeente Texel haar asociale beleid handhaaft
ten opzichte van onze opa's en oma's zal ik waarschijnlijk voor het eerst in mijn
leven helemaal niet gaan stemmen.
Heb mij er op het moment niet goed genoeg in verdiept.
Heb nog geen idee waar ik dit keer op moet stemmen. Politiek op Texel is allemaal
1 pot nat zolang er geen echte Texelaars in de gemeenteraad zitten. Wat er nu zit
doen aan prestige projecten en er wordt niet naar de bewoners geluisterd.
Het wordt tijd dat een aantal partijen eens gaan samenwerken in 1 partij en anders
een kiesdrempel van een paar zetels. Zoals het nu is wordt het er allemaal niet
beter van.
Ik heb me hier nog niet in verdiept
Ik ken de verkiezingsprogramma's van de partijen nog niet dus kan ook niet zeggen
op welke partij ik ga stemmen.
Ik moet eerst zien wie er op de lijsten komen.
Ik vind het heel erg verkeerd dat er in onze gemeenteraad als 1 mans partijen
zitten.Na onenigheid bij een andere partij zou de vertrekkende persoon de zetel
terug moeten geven.
Ik weet de standpunten van de partijen op dit moment onvoldoende.
Ik wil eerst weten welke kandidaten de diverse partijen hebben gesteld.
Mijn partij staat hier niet bij helaas. Ik vind de politiek van Texel vriendjespolitiek
dus heb daar niks mee.
Mijn stemgedrag is altijd aan de linker kant. Dus zou Groen Links logisch zijn. Maar
ik vind deze partij niet groen genoeg.
Mis een sp op Texel. Ben me nog aan het orienteren.
Nig niet verdiept in gem raad verkiezingen.
Persoonlijk zou ik voor de fvd kiezen alleen ze zitten niet in de raad
Wacht de partij programma's af. Als het zover is, kunnen de Texelse media kunnen
helpen bij de keus om de partijen eens flink aan de tand te voelen, door over
actuele kwesties en hun oplossingen kenbaar te maken. Dan moeten zij met de
billen bloot en staat het zwart op wit.
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Weet ik wel: Forum voor Democratie
Werkelijk nog geen idee
Wil eerst wel eens de programma's naast elkaar leggen
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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 > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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