Gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats

1. Ben je van plan om in 2018 te gaan stemmen bij de
gemeenteraadsverkiezingen?
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Anders heb je geen inspraak.
Behalve bij waterschap zal ik altijd gaan stemmen.
Natuurlijk, hiermee hebben we namelijk de mogelijkheid om te zorgend at er een
bestuur komt dat zorgt dat de huidige positieve lijn voortzet.
Op dit moment weet ik nog niet op welke partij
Die mensen die vereiken eerst zich zelf dus eerst eigenbelang en dan pass het
volk.naast de burgemeester daar wonen geen azielzoekers of moslins moskees nee
het gewone mensen die krijgen dat tuig in de wijk
9van de 10 x is het toch vriendjes politiek. Waar men zelf beter van wordt .
De politiek komt niet meer geloofwaardig over. Veel beloftes, leugens en graaiers.
Ze beloven veel te veel
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Je merkt nu al dat lokale politici bezig zijn met de
volgende gemeenteraadsverkiezingen”
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Birgit op den laak vind ik geen goede politicus. Terwijl er tromgeroffel klink wat het
tegendeel doet geloven. Bijv het vuilnisbeleid is niet passend en arbeidsintensief
voor de inwoners. Daarnaast gooit de meerderheid van de oost Europeanen hun
vuil in de sloot of in het bos..
Volgens mij zijn er slechts enkele politici mee bezig. Volgens mij wordt de animo om
de politiek in te gaan ook minder. Te veel inlezen en vaak vergaderen. De beloning
die hier tegenover staat niet in verhouding. Vaak is de competentie van sommige
raadsleden van een bedenkelijk niveau. Amateuristisch en onprofessioneel.
Uiteraard zitten er ook enkele kanjers tussen..maar ja, de kracht van een ketting
bepaald de zwakste schakel..
Allemaal eigenbelang die zitten niet voor het volk.
Ik heb nog niet veel vernomen van de plannen van de politici
Ik heb nog niks gemerkt.
Ik merk er in Horst aan de Maas niks van. Meestal is campagne voeren ca 1 maand
voor de verkiezingen al genoeg. Alleen moet men eens niet naar de landelijke
politiek kijken, maar naar wat plaatselijke partijen doen en waar ze voor staan.
Ik niet echt, zag er 1x in het centrum
...... of ik merk het gewoon niet.
Er zijn veel lokale politici die zich niet voldoende laten zien en geen voet in de
samenleving hebben. Er zijn geen scherpe analyses over wat er speelt in de
samenleving.
Laat ze de aandacht bij hun werk van nu houden
Ik lees er weinig over. Maar of ze er zelf mee bezig zijn weet ik niet
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Vandaag ben jij de politicus.

3. Aan welke verkiezingsthema’s zou je vooral aandacht
besteden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:



























Armoede
Armoede / schulden
Asielzoekers, sociale woningsector
De geloof waadig van de leden
Dorpsgevoel, zeker binnen de gemeenteraadsverkiezingen
Eenzaamheid onder de inwoners oud en jong
Extra Natuurontwikkeling
Fietspaden
Gezondheid (3x)
Gezondheid (effecten van intensieve veehouderij, toename fijnstof door verkeer)
Gezondheidszorg (6x)
Gezondheidzorg en onderwijs
Goede zorg voor ouderen
Handhaving
Hondepoep overlast
Huisvesting
Huurhuizen voor jongeren in Horst
Ik wil geen politicus zijn, ook niet voor 1 dag. Laat mensen dit zijn die dit kunnen en willen.
Immigratie
Landbouw (2x)
Landbouw en buitengebied
Landbouwbeleid
Leefbaarheid (4x)
Leefbaarheid dorpen (3x)
Leefbaarheid in gemeente
Leefbaarheid in kleine kernen
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Leefbaarheid kleine kernen
Leefbaarheid kleine kernene. Woningbouw in Lottum ivm aantaal leerlingn basisscool dat daalt
Lokale initiatieven
Meer banen voor 50+ creëren
Meer betaalbare huurwoningen
Megastallen verbod, stimuleren inburgering
Menselijkheid
Mijn beloftes na komen en dit schort er nog vaak aan
Minder intensieve veeteelt
Nederlandse cultuur
Onderwijs (4x)
Ouderen
Ouderenbeleid, WMO
Ouderenzorg (2x)
Sluitingstijdenwet, van horeca en cafe
Sociaal domein
Terugdringen stankoverlast
Terugdringen varkens-en kippenstallen
Toegangkelijkheid minder validen op stoepen en gebouwen
Verdraagzaamheid en tolerantie
Verenigingen
Verkeerssituaties in dorpen
Verkeersveiligheid
Vreemdelingen instroom
Vrijwilligers
Wat ik ,even zal ik ook nakomen en geen compromissen sluiten duidelijke politiek
Welzijn (2x)
Werk, inkomensverschillen, gezondheidszorg en integratie
Werkgelegheid versus welzijn. Geen ruim € 300.000 naar de welzijnsinstantie Synthese terwijl de
burger(s) wordt geacht 'alles' zelf te moeten doen/ te regelen. De burger/inwoner moet zijn
verantwoordelijkheid oppakken. Prima maar schandalig dat er zoveel geld gaat naar de
welzijnsclub die feitelijk ook slechts vrijwilligers verzamelt en (de)motiveert. Tijd om de kosten
van de verschillende adviezen en welzijnsinstanties transparant te publiceren in de Hallo!
Wet langdurige zorg
Wonen
Wonen eige dorp
Woningsector
Zorg (6x)
Zorg aan huis
Zorg aan ouderen en zieken
Zorg en onderwijs
Zorg en school
Zorg en sociaal beleid; integer omgaan met bijstandsgelden (dus geen stiekem uitzendbureau
van deze mensen en de winst zelf in de zak steken).
Zorg en welzijn (2x)
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