Peiling verkiezingen voor de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn
1 Rechte tellingen

1 Gaat u woensdag aanstaande stemmen?
80%
70%
60%

68%

50%
40%
30%
20%
20%
10%

12%

0%
Ja

Nee

Weet niet

2 Waarom gaat u niet stemmen?
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De verkiezingsstrijd is verhard en
werkt teveel met onderlinge
tegenstellingen

Anders

1

Toelichting ‘anders’



































Ze liegen toch alleen maar
Weet niet waarop te stemmen
Volgt de gemeente politiek niet
Verkiezingskaart kwijt
Verkiezing interesseert me niet
Te weinig geïnformeerd
Te onduidelijk
snapt politiek niet
Lage zijde
Kan niet meer
Kan niet
Is van mening dat het geen zin heeft.
Ik houd me daar niet mee bezig
Ik geloof niet in politiek
Ik ben niet bezig met de politiek
Het maakt niks uit - meerdere malen genoemd
Heeft geen zin, zijn alleen maar oplichters.
Gemakzucht
Geen zin in – meerdere malen genoemd
Geen zin
Geen vertrouwen
Geen verstand van de politiek en wil dus ook niet handelen.
Geen tijd – meerdere malen genoemd
Geen keuze maken
Geen interesse om te stemmen – meerdere malen genoemd
Geen interesse in de politiek
Geen interesse
Financieel wanbeleid
De overheid is een grote criminele organisatie
De gemeente is een mal zooitje
Ben dan in buitenland
Ben niet op de hoogte van de komende zaken.
Afwezig
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3 Als u gaat stemmen, stemt u dan op een
persoon die u kent of stemt u op een partij die u
aanspreekt, of beide?
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4 Op welke partij gaat u naar verwachting
stemmen?
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Toelichting ‘anders’











Een sociale partij
SGP/ChristenUnie
PVV
Plaatselijk
Een lokale partij – meerdere malen genoemd
Een lokale partij, maar weet niet welke precies.
ChristenUnie/VVD
CDA/VVD
CDA/ChristenUnie
CDA of ChristenUnie

Zetelverdeling

Beter Alphen
CDA
ChristenUnie
D66
GroenLinks
Nieuw Elan
PvdA
RijnGouweLokaal
SGP
SP
VVD
Totaal

3 zetels (3,14)
4 zetels (4,02)
1 zetel (0,73)
6 zetels (5,58)
2 zetels (1,9)
7 zetels (6,5)
6 zetels (5,97)
1 zetel (1,2)
1 zetel (1,42)
3 zetels (3,19)
5 zetels (5,37) +
39 zetels
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5 Wat vindt u het belangrijkste dat de plaatselijke politiek in de komende
raadsperiode moet bereiken?










































zorgen dat de dorpen niet ondergesneeuwd raken
Zorgen dat Boskoop niet wordt ondergesneeuwd door Alphen aan de Rijn
Zorgen dat alles bereikbaar blijft.
Zooi opruimen op het Thorbeckeplein
ze zouden naar de lage zijde moeten kijken
Ze vind het prima gaan.
ze moeten werken aan het stadshart
ze moeten ook aan de andere dorpen denken
ze moeten naar de burgers luisteren, en niet hun geld zomaar over de balk gooien.
ze moeten iets veranderen aan de lage zijde.
ze hebben het goed. geen klagen. ze breken alles open. bereikbaarheid is daardoor slecht.
Ze hebben er een rommeltje van gemaakt, want alles is afgebroken en ziet er niet meer mooi
uit. Ik wil de Alpen ad Rhijn zien zoals die er vroeger uit zag.
Woningbouw zo blijven.
WMO
winkelsluiting op zondag.
Wilt meer korte rokjes op straat zien.
Werkgelegenheid moet omhoog
werkgelegenheid
Weet niet
weet ik niet. – meerdere malen genoemd
voor oudere, verzorging en kinderopvang.
voor de ouderen opkomen
voor Boskoop opkomen
Verzorging voor de woningbouw.
verstandig met de centen omgaan. minder ambtenaren
verstandig financieel beleid
verschillende soorten zorg, dat het in stamp blijft, dat ze daar niet op gaan bezuinigen.
Vermindering of afschaffing van koopzondagen, vanwege geloofsovertuigingen.
verkeersveiligheid en
verkeersdoorstroom
verkeer is niet even netjes. hier mag meer op worden toegezien.
verbouwring.
verbeteringen in het onderwijs
veiligheid in snelheid verkeer verbeteren.
veiligheid stadshart aanpakken
uitgaven van de gemeente verdelen
Torbeckeplein aanpakken rondweg
Toekomst van het centrum alphen ad rijn
Thorbeckeplein zonder geldverspilling
Thorbeckeplein sterfhuis voorstel aanpakken
Thorbeckeplein
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Thorbeckeplein is een rotzooi
tegen verpandering. subsidies moeten blijven voor vrijwilligers
stadshart moet verbeterd, meer voor de jeugd. Meer uitgaansgelegenheden.
stadshart aanpakken lage zijde
stadscentrum aan het kloten leegstand kaalslag goedkope winkels
stabiliteit – meerdere malen genoemd
sportaccommodatie
schot in de zaak centrum de lage zijde
samenhang met andere dorpen. afspraken nakomen.
saamhorigheid, openheid
plekken die zorg en beter aanzicht nodig hebben. promoten
ouderen niet in de steek
orde op zaken in financiën
Opschieten met het opknappen van het centrum
Openingstijden van de brug.
Onderwijs.
onderwijs op orde. sportverenigingen moeten blijven zoals het nu is.
Nvt – meerdere malen genoemd
normen en waarden, probleemgezinnen helpen
nog niet in verdiept.
niks
niets
niet zoveel regeltjes opstellen
niet zo slecht doen als de vorige keer.
Niet te veel voorzieningen weg gaan.
niet rollen bollen met elkaar degelijke coalitie
niet ondergesneeuwd door grotere steden.
nee
nakomen wat ze zeggen. voor de jeugd wat doen. beter op budget letten bij ruimtelijke
ordening. stadhuis glazenwasser te duur. meer geschoolde in de gemeente.
moet beter worden gekeken naar torbeckeplein
moeilijke vraag. dat men bij elkaar blijft homogene gemeenteraad
moeilijke vraag, weet ik niet.
minder uitgeven. financiën letten. geen dure projecten. meer zorg
minder chaos aan de lage zijde
mijn persoonlijke leefgebied verbeteren.
Meer zorg voor het groen, geen nieuwe bouwprojecten. Het plan voor de randweg naar een
tunnelproject veranderen om het natuurgebied wat nu zou verdwijnen te behouden.
meer voor de ouderen doen
meer naar de burgers zelf uitleggen/verantwoorden
meer met elkaar overleg gaan.
Meer aandacht voor het christendom
meer aandacht voor de inwoners. weinig inspraak.
lege panden pakken. niet in de polder bouwen
leegstand winkels
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leegstand van de gebouwen tegengaan.
leefbaarheid in de gemeente, de scholing. met name de regelmatorische basisscholen.
samenleving.
Lagerzijde moet opgelost worden.
lage zijde verbeteren.
lage zijde verbeteren
lage zijde thorbekke gepraat verloedering
lage zijde
Kon niets bedenken.
kan het zo niet benoemen
inrichting lage zijde
ik weet het niet
iets meer sportactiviteiten
identiteit van huidige gemeente behouden blijft.
harmonie in de gemeente
het doorleven van de partijen.
het beschermen van natuur en milieu
het beleid in Alphen aan den Rhijn
heel veel.
groter
Grote plannen aan de kant zetten en concentreren op de aanwezige dingen, torbeckerplein!
goede samenwerken tussen de partijen
goede samenvoeging gemeentes beneden peil geen eigen ziekenhuis
goed woningbouw beleid. niet teveel grote projecten
goed vertegenwoordigd van buitengemeente waar desbetreffende persoon aan mee doet.
Goed bestuur.
gemeentesamenwerking
gemeenteraad in het algemeen.
gemeente moet groen blijven
geloofwaardigheid overeind houden. Beloftes nakomen.
geheel in goede banen loodsen.
Geen zooitje er meer van maken. Miljoenen kosten. Volksvertegenwoordigers zijn!
geen verspilling van geld waar het niet nodig is
Geen oneffenheden
geen mening. – meerdere malen genoemd
geen idee – meerdere malen genoemd
geen geld over de balk gooien, en de lage zijde opknappen.
Geen commentaar
Geen idee – meerdere malen genoemd
gebruikt niets hart op de schop onderzoek maar geen actie
gaat goed dus nvt
focussen op een beter milieu
Er is veel sloop en dat vind ik niet fijn.
eenheid binnen gemeente boskoop verdrietig eigenheimers in alphen
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een oplossing voor de lage zijde
Een beter milieu creëren voor ondernemers
duidelijkheid. niet met geld gooien. zaken doen.
duidelijkheid over zaken (verbouwing stadshart)
duidelijkheid naar de gemeente toe
dorp inperken
dichter bij de mensen komen.
De veiligheidheid verbeteren dus
De lagerzijde moet aangepakt worden.
de lage zijde, het plein verbeteren
de lage zijde, goed voorstel lange zijde.
de lage zijde opknappen
dat ze opschieten. thorbeckeplein. ziekenhuis moet open.
Dat ze goed gaan samenwerken
Dat ze de financiën op orde stellen.
dat ze de boel aaneensluiten (gemeente)
dat ze achter hun dorp gaan staan
Dat plannen worden uitgevoerd
dat het iedereen goed gaat
Dat het hier een beetje normaal aan toe gaat in de gemeente. ze zijn te veel bezig met
verbouwingen. De wegen zijn vaak gesloten.
Dat er rust komt in de omgeving.
dat er naar de personen geluisterd wordt.
Dat er meer voor de jeugd gaat komen, jeugdwerkloosheid en dat er daar wat aan gedaan
wordt.
dat er iets aan de bibliotheek wordt gedaan
dat de centrum er weer behoorlijk uit ziet.
centrum, plannen lagerzijde aanpakken.
centrum opgebouwd wordt
centrum meer winkels. groenbeleid. straten begaanbaar. lage zijde verbeteren. leegstaande
kantoorpanden
centrum aanpakken, buitengebieden erbij blijven betrekken.
Blijenbergstraat, 3/4 kroegen ‘s nachts
Binnenstad moet worden aangepakt. Verloedering etc.
beter gekeken naar de ouderen. beter gekeken naar de zorg.
besluitvorming zonder prestigeprojecten
besluitvorming over de lage zijde.
beloftes beter nakomen.
behoud van het groene hart
Begeleiden van de fusie, zorgen dat de kleinere kernen aan bod komen.
armoedebeleid onderwijs
ander centrum krijgen. Thorbeckeplein op orde brengen.
Alphen bij elkaar houden. Ipv grote projecten opzetten eerst zorgen dat wat er al is allemaal in
orde is. Bibliotheek in een wijk met veel scholen openhouden.
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alles moet sneller gaan, probleem met de lage zijde. iedere grote plaats moet je de gelegenheid
hebben om iets te organiseren.
Aanpakken van het verwaarloosde stadscentrum
aanleg 4 baans weg n207 naar lijmuiden

7 Indien er nu verkiezingen zijn, op welke partij
zou u dan landelijk stemmen?
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Toelichting ‘anders’








Dat vertel ik niet – meerdere malen genoemd
Dat is privé – meerdere malen genoemd
Niemand komt beloftes na
Dat houd ik voor mezelf
Eerst duidelijkheid verschaffen.
Die moet nog uitgevonden worden
ChristenUnie/SGP
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Demografische factoren
n = 280
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65 jaar en ouder

50 tot en met 64

35 tot en met 49

25 tot en met 34

18 tot en met 24
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Woonplaats
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