
Uitkomsten peilingen ‘gemeenteraadsverkiezingen’ & ‘stemgedrag’  
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Bent u al zeker van uw stemkeuze? 

ja, ik weet al heel zeker
op wie ik ga stemmen

ja, ik weet tamelijk zeker
op wie ik ga stemmen

nee, ik weet nog niet
helemaal zeker op wie ik
ga stemmen
nee, ik weet nog
helemaal niet op welke
partij ik ga stemmen
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Stemt u op een lokale partij? 
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lokale politiek geeft voor mij de doorslag

mijn stemgedrag hangt van beide af

landelijke politiek geeft voor mij de doorslag

mijn stemgedrag wordt bepaald door andere factoren

weet ik niet / geen mening

Wat bepaalt uw stemgedrag (of en op wie u gaat stemmen);  
landelijke politiek, lokale politiek of (geen van) beide? 



 

 

Welke problematiek heeft de grootste invloed op uw stemgedrag?   
(max. de 3 aanvinken) 
 

 

zorg / gezondheidszorg / welzijn  55,3% 
(behoud) voorzieningen  30,1% 
economie en werkgelegenheid  29,1% 
(gemeentelijke) belastingen / regelgeving  29,0% 
veiligheid en criminaliteit  23,1% 
wonen en ruimtelijke ordening  22,5% 
infrastructuur, verkeer en OV  13,9% 
ik stem altijd op dezelfde partij  12,9% 
kunst en cultuur  12,7% 
sport, recreatie, groen  11,8% 
kinderopvang en/of onderwijs  8,4% 
winkelen en opening op zondag  5,9% 
jeugdbeleid, overlast jongeren  4,6% 
drugs- en coffeeshopbeleid  2,1% 
uitgaan en horeca  1,7% 
een ander thema, nl...  5,7% 
weet ik niet  0,8% 
ik stem op een bepaalde persoon  5,6% 

 

De uitkomsten van deze peiling zijn in de PZC verwerkt in een artikel over de 
gemeenteraadsverkiezingen. We leggen de uitkomsten ook voor aan gemeenten.  
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Vindt u dat ook een burgemeester  
gekozen moet worden? 

ja

nee

geen mening

Meest  genoemd: 
- milieu/natuur  
- armoede 

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/zorg-is-het-belangrijkst-bij-het-uitbrengen-van-de-stem-1.4269139


 

In februari deden ruim 1.000 mensen mee aan de peiling over de gemeenteraads-verkiezingen.  
Naast een paar algemene vragen over de gewenste rol en taken van de gemeente werden ook 3 
gemeentespecifieke stellingen voorgelegd. De uitkomsten van deze peiling zijn in de PZC in artikelen 
verwerkt én gebruikt als input voor een serie van 13 debatavonden met gemeenten en inwoners. 
 
De gemeente moet voor de versterking van de economie vooral investeren in… 

 Economie % 
Een aantrekkelijke binnenstad 65 
Goed bereikbare winkelboulevard a/d rand van de stad 5 
Industrieterreinen 10 
Kantorenlocaties 1 
Anders, nl… 19 
 
Stelling: "(Jeugd)zorg is in goede handen bij de gemeente. De gemeente kent haar eigen burgers." 

 Zorg % 
Eens 28 
Oneens 38 
Weet ik niet 29 
Anders, nl… 5 
 
Stelling: "Het is goed dat burgers worden gevraagd eerst zelf oplossingen te zoeken bij hun behoefte 
aan zorg of ondersteuning (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp)." 

 Zelf oplossen % 
Eens 60 
Oneens 30 
Weet ik niet 4 
Anders, nl… 6 
 
Stelling: "De gemeenten moeten zorgen voor een veilige stad of een veilig dorp". 

 Veiligheid % 
Anders, nl… 15 
Ja, door meer 'blauw op straat' 51 
Ja, door meer cameratoezicht 9 
Ja, door ondersteuning van winkeliers en burgerwachten 21 
Nee, dit is geen taak voor de gemeente. Burgers moeten zelf voor hun veiligheid zorgen 4 
 
Stelling: "De identiteit van de school is mij om het even, als er maar goed onderwijs wordt gegeven”. 

 Schoolkwaliteit % 
Eens; goed onderwijs belangrijker dan identiteit school 65 
Oneens; identiteit school belangrijker dan goed onderwijs 1 
Oneens; identiteit school en goed onderwijs even belangrijk 34 
 
Stel dat u als ouder bij de schoolkeuze voor uw kind voor de keuze stond: A - een grotere school met 
meer voorzieningen iets verder weg, of B - een kleiner wordende school dichterbij / Wat kiest u dan? 

 Nabijheid school % 
A (+ evt. toelichting) 42 
B (+ evt. toelichting) 58 

Sport en Cultuur worden vaak genoemd als het gaat om bezuinigingen. Wat vindt u daarvan? 
 
 

Sport en Cultuur % 
Ja, zowel op sport als op cultuur kan bezuinigd worden 24 
Nee, daar moet juist niet op bezuinigd worden 48 
Weet ik niet 4 
Wel op cultuur bezuinigen, niet op sport 17 
Wel op sport bezuinigen, niet op cultuur 7 


