Terugblik
Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een mooi moment om terug te blikken naar
de zittende politici en bestuurders. - Gekeken naar de afgelopen vier jaar:

1 Wie is de meest zichtbare wethouder in Maastricht?
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46% antwoordt "Wethouder John Aarts" op vraag "1 Wie is de meest zichtbare wethouder in
Maastricht?."

Toelichting
Wethouder
John Aarts













Chapeau voor de verwezenlijking van de A2 tunnel.
Dat halstarrige gedrag van hem over dat kansloze geldverslindende
tramprojekt. Kan die man niet.........
Heb bovengenoemde wethouders nooit gezien maar zie wel zichtbaar wat John
Aarts heeft gedaan. Bijvoorbeeld de FEBO snackbar op de Markt.
Ik denk John Aarts, wegens z'n onzinnige ideeen over de tram. Dat ding moet
niet naar de markt, ook niet naar de kade, dat ding moet gewoon over de
spoorbrug naar het station. Voor een goede aansluiting op het spoorwegnet.
Een halte bij de Sappi, voor de markt bezoekers, klaar.
Ik zie Aarts vooral negatief, dit i.v.m. de tram naar Hasselt, v.v.
Infra-structuur en middenstand
Komt zeer onzeker over.
Heb weinig vertrouwen in hem.
Naast John Aarts ook wel Gert-Jan Krabbendam, te horen op de radio. Jack
Gerats is wel te zien, maar laat geen indruk achter. André Willems heb ik nog
nooit zo vriendelijk gezien. Jarenlang twee huizen naast hem gewoond, maar
een goedendag kon er niet vanaf.
Volgens mij was hij betrokken bij de tunnel en de brug dus dat was ook niet
echt moeilijk om in de publiciteit te komen.
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Wethouder
Jack Gerats




Buurtnetwerken. Veel in het nieuws
Deze wethouder is elke week week in de buurten te vinden met zijn sociaal
spreekuur.

Wethouder
Gert-Jan
Krabbendam



Drammerige Hollander. Lid van de groene maffia. Onheilsprofeet inzake
Tiange.
Onzinnige tramprojekt

Wethouder
André Willems



Begeef je als politici of volksvertegenwoordiger meer tussen de mensen van/ in
alle lagen van de bevolking. Niet alléén voor of tijdens verkiezingen. Maak eens
een praatje. Weten wat er leeft is belangrijk

Weet niet



De vorige wethouder van ruimtelijke ontwikkeling (Gerdo van Grootheest) was
erg zichtbaar. Zijn opvolger Gert-Jan Krabbendam is nog te kort in functie om
goed zichtbaar te zijn,vermoed ik. De andere wethouders zijn voor mij niet erg
zichtbaar.
Niemand gezien!
Volg niet de gemeente politiek.
Volslagen nietszeggende personen zonder uitstraling.jongen veel te kort in
dienst.aarts uiteraard nog het bekendst.hij heeft echter economisch weinig
voorspoed gebracht
Zichtbaar is een vaag begrip. Zichtbaar voor een politici is voor mij iemand die
betrokkenheid toont. En dat is bij geen van allen het geval. Als het aankomt op
zichtbaarheid bij ''vooraan staan en je gezicht laten zien'' bij openingen,
evenementen etc, dan wint John Aarts met afstand. Maar dit soort
aanwezigheid, daar koop je niets voor.
Zijn allen beperkt zichtbaar, slechts op momenten als er aanleiding is
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1.1 Wat kunnen de andere wethouders van hem leren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (42%) op vraag 1.1 Wat kunnen de andere wethouders van hem leren?
is: "Weet niet".

Anders, namelijk:


























Aandacht voor problematiek en oplossing
Altijd aanwezig
Betrokkenheid (2x)
Bewoners met een kluitje in het riet sturen
Brede aanwezigheid
Charism
Concrete hulp bieden aan inwoners en ook luisteren naar wat er concreet speelt bij inwoners
Contact met burgers
Daadkracht
Doen wat zijn functie is m.n. op gebied van financiën. Minpunt: leren luisteren naar 'het volk' die
geen tram willen.
Ellenbogen werk
Fatsoen
Frisheid
Goed met geld omgaan
Goede manieren
Het op orde houden van de begroting
Het sociale gezicht
HIJ TREED ALTIJD OP DE VOORGROND
Hoe t niet moet
Koppige stompzinnigheid
Letterlijk aanwezig.
Luistert naar iedereen
Maastrichts
Mediagebruik
Meer aanwezig zijn bij gemeentelijke evenementen!!
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Meer in de openbaarheid te komen .met goede zaken.B.V, Ambtenaren die doen wat zij moeten
doen TBV en niet eigen regels invoeren. Straat meubilair die voldoet geen prul.E.Z.V
Menselijkheid
Normaal doen
Normaal en gewoon burgelijk
Overleg
Professionaliteit
Sociale betrokkenheid
Sociale bewogenheid
Sociale hart
Staat kort bij burger
Sympathiek
Zeer gedegen bestuurder, financiën strak onder controle
Zie hem nog al eens als iets te doen is. Maar mag meer OOK op gewone doordeweekse dagen.
Beweeg je meer in t veld
Zien hoe het niet moet, Johnny is vol van hemzelf
Zijn gevoel voor burgers
Zijn menselijkheid en gelijkwaardigheid met de burger
Zijn rustige manier van optreden
Zorgen dat zij wél fatsoenlijk Nederlands gaan spreken

Toelichting








Betweterige drammerige spraakwaterval. Lid van de groene maffia die de burger op hoge kosten
zal jagen omwille van achterhaalde idealen.
Door de wol geverfd
Iedere wethouder heeft zijn/haar specifieke opdrachten waar hij/zij een eigen stijl bij gebruikt.
John is weliswaar een icoon maar straalt ook een arrogantie uit en is een doordrijver. Geen talent
om dat te willen leren .....
Makkelijk aan te spreken.
Prestige projecten er door proberen te duw
En vergeet de wensen van deeigen mensen
Zichtbaar zijn.

4

En als gekeken wordt naar de raadsleden.

2 Heeft u de afgelopen raadsperiode contact gehad met een
raadslid?
90%

(n=272)
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82% antwoordt "Nee" op vraag "2 Heeft u de afgelopen raadsperiode contact gehad met een
raadslid?."

Toelichting
Ja
Nee






Vanuit Buurkracht hebben wij een kort onderhoud gehad met dhr. Krabbendam.
Enkel informeel.
Veel raadsleden wisselen van partij en kennen dossiers niet.
Zou niet weten waarom
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2.1 Waarover ging dit gesprek?
(n=45)
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Vertel ik niet

Anders

Ik heb een klacht over de
gemeente

Ik vind dat er iets aan de overlast
van een bedrijf gedaan moet
worden

Ik heb met een paar buren een
goed idee voor onze wijk/ ons
dorp

Ik wil een (bouw)vergunning
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58% antwoordt "Anders, namelijk:" op vraag "2.1 Waarover ging dit gesprek?."

Anders, namelijk:
























Alliantie tegen armoede
Betrokkenheid van de burger naar de gemeente toe
Cultureel erfgoedu
Een sociaal project
Er is ons het een en ander door de strot geduwd
Feest
Fietsoverlast Wyck
Fractievergaderingen bijgewoond
Gesprek over d e rechten van buurten
Gesprek over onderwijs
Gesprekken over de zaredagmarkt in Maastricht
Heiligdomsvaart
Hoe het mogelijk is dat een bepaald lid van zijn partij nog altijd op een verkiezingslijst staat.
Ketelwerking in cultuursector
Klacht over verkeers overlast
Ontmoet bij activiteiten mbt energietransitie
Over politiek
Partij politiek
Privé (2x)
Sociaal contact
Steun voor sociaalproject en wmo
Studenten overlast.
Taalcafé
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Tramdossier
Transitie
Veranderingen Centre Céramique
Verkeersonveiligheid in de buurt
Wij zijn collega's en het ging over de samenwerking binnen de gemeente
Wild parkerten bij plein station ondanks nieuwe fietsen stalling

Toelichting
Anders,
namelijk:






Extra activiteiten naast bibliotheekfunctie, verdwijnen delen collectie, stilte
leeszaal. belangen ouderen.
Heel raar dat het in een gesprek met een raadslid altijd over 'van alles' moet gaan
binnen de lijntjes van wat er allemaal moet gebeuren in een dorp of wijk.
Raadsleden worden geacht hun oren en ogen open te zetten. Men haalt veel uit
een huis, tuin en keukengesprek. Er wonen een paar raadsleden binnen mijn dorp.
Twee ervan zijn benaderbaar. Een staat altijd bij een zelfde groep die hem denkelijk
sterker maakt. Maar niet sympathiek voor de omstanders. Mensen willen vooral
gehoord worden.
Overlast (gelukkig uitgebleven van asielzoekers) voormalig Nutscentrum Malberg
door toedoen Woonpunt en Gemeente.
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2.1 Waarover zou u met een raadslid contact willen hebben?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=218)
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Het meest gekozen antwoord (59%) op vraag 2.1 Waarover zou u met een raadslid contact willen
hebben? is: "Nergens over".

Anders, namelijk:



















Aanleg glasvezel in Maastricht.
Afval/vuilnis ophalen, groenvoorziening
Armoede bestrijding
Asiel beleid
Autoluwe binnenstad
Beter fietspaden.m.n. in bestaande bebouwing. Drempels sluiten niet aan aan de rijweg en na
werkzaamheden wordt het fietspad nagenoeg nooit definitief hersteld.
Beter groenonderhoud
Betere stoepen en onkruid op stoep
Bij de komende verkiezingen kunnen de mensen hun afweging maken voor een partij, waarvan
ook een raadslid deel uit maakt.
Buiten wijken v Maastricht
Burenoverlast en politie in de wijk
Buurtgebeuren.
Dat de tram niet van deze tijd is en alleen maar nog meer geld kost
Dat gezeur met die tram naar Hasselt. Dat ding moet gewoon naar het station NS
De omgang van werkgevers en dan met name MTB met slapende werknemers.
Drugs runners
Een betere invulling en profilering van maastricht
Energie
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Gehandicaptenzorg +Armoedebeleid
Gevaren van kerncentrale in Tihange?
Groenvoorziening
Hair Science Institute, Wethouder van Caldenborghlaan 45, geluidsoverlast door een nieuwe
afzuiginstallatie vooral overdag hebben wij daar last van.
HANDHAVING VERKEERSREGELS FIETSERS AVENUE CERAMIQUE WESTZIJDE
Het beleid van de gemeente in het algemeen!
Het smerige handjeklap met Servatius voor de bouw van 12 stadsvilla's
Honden en katten verbieden in de hele stad!
Hondenlosloopgebieden
Iets aan de snelheden doen in de Heeg
Ik ben actief in ee Buurtnetwerk, daar zou de volgende wethouder voor deze zaken meer
duidelijkheid en eenvoud in moeten scheppen
Infr structuur IN de stad en buitenwijken. Door versmalde doorgangen veel oponthoud bij
stoplichten en daardoor weer veel milieu hinder. Tevens vieze brommers mijden uit stadsbeeld.
Inzet om de wijk leefbaar te houden.
Laat in die vier jaar eens iets van je horen
Lang parkeerders van bedrijven etc
Leegstand van winkelpanden
Lokaal beleid directe woonomgeving
Meer doen voor de fietsers, bijvoorbeeld als er werkzaamheden zijn, zorgen voor goede
bereikbaarheid. Stimuleren van bewegen. Aso-gedrag in het verkeer beter aanpakken.
Meer inspraak en meer transparantie over de besluitvorming betreffende de plannen voor het
verbeteren van de verkeerssituatie op de Tongerseweg.
Meer zonne energie en wind energie
Milieu
Nee, want ze hebben geen macht.
Nog meer buurtbetrokkenheid tonen
Nvt
Onderwijs in de stad
Ongelijke behandeling Maastrichtse bewonersgroepen
Ongeschikte raadsleden.
Ontwikkeling buurt
Openbaar vervoer gratis, meer huurwoningen of koopwoningruil toepassen.
Openbare toiletten
Ouderen beleid
Ouderenbeleid en armoede
Ouderenpact
Over de ruines bij de binnenkomst van Maastricht en wel via de nieuwe noorderbrug alsmede
over de al jaren bron van ergenis bij vele stadsgenoten over de puinhopen van de voormalige
graansilo aan de maas.
Over een fikse opknapbeurt van het Onze Lieve Vrouweplein. De hele binnenstad ziet er
fantastisch uit, behalve het Onze Lieve Vrouweplein
Over verduurzaming van Maastricht
Overlast in het algemeen. Waar naar mijn gevoel voldoende aan wordt gedaan.
Overlast verkeer
Overlast vraag - en busverkeer
Parkeerproblemen van buitenlandse studenten
Parkeren
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Parkeren in woonwijk
Parkeren van fietsen en brommers op de stoepen in onze wijk en in winkelstraten in Wieck
Plantsoenen onderhoud
Plastic wegwerpbekers tijdens carnaval (te vervangen door harde plastic glazen) en
doelstellingen om in 2030 klimaatneutraal te zijn (o.a. het idiote plan om vrijgekomen
landbouwgronden in te richten als zonnepark i.p.v. hier een bos aan te plannen en zonnepanelen
op daken van gebouwen en hallen te plaatsen).
Sociale dienstverlening
Sportaccommodatie
Toelaten van asielzoekers
Tramlijn hasselt
Tramprojekt
Veiligheid en jeugdzorg in de breedste zin des woords
Vekeersoverlast
Verbeteren leefomgeving
Verkeersregels/indeling zoals de Kennedybrug, een ramp!
Verveersproblemen, die al enkele jaren zijn. Al contact gehad, maar geen oplossing.
Vrachtverkeer door woonwijken
Vuil op straat
Weet ik niet
Woningbouw
Zorg voor ouderen (2x)

Toelichting











(gestalde)fietsenchaos in maastricht
Afval/vuilnis ophalen gaat dit jaar al 5 (van de 7) weken mis. begon met verkeerde kalender
bezorgd door gemeente. elke week blijf groot(er) deel vuilnis inde buurt staan.
groenvoorziening word slecht onderhouden, twijfels bij profesionaliteit van de uitvoerenden.
Alle grote steden hebben in hun stad meerdere sanitaire voorzieningen. Optie kan zijn toiletten
die gedurende een paar uren per dag/ per nacht te gebruiken zijn
zonder betaling en de overige tijden te openen met een halve Euro waarna toegang naar het
toilet mogelijk is.Onderhoud door M.T.B. of als taakstraf
Alleen maar zakkenvullers
B&W laten hun oren veel te veel hangen naar lobby clubs ( fietsersbond ) en publiek /private
partijen ( Q-park)
Bv. Ouderen en het openbaar vervoer.
De bestrating van het Onze Lieve Vrouweplein staat in een schril contrast met de rest van de
binnenstad. Alle klinkers, zowel van de straat als van de trottoirs, liggen schots en scheef. Je
breekt er je nek over. Bijna dagelijks liggen kinderkopjes los, waarmee nachtelijke bezoekers
gaan gooien. Ook het asfalt is niet om aan te zien. Het wordt tijd, dat het plein net zo mooi
wordt als alle aangrenzende straten. Het mooiste plein van Nederland ligt er verwaarloosd bij!
De gemeenteraad is de pooier van de inwoners van de stad. Als er maar geld verdiend kan
worden aan toerisme, de eigen inwoners worden vergeten! Bv 7 villa's (!!!!) die gebouwd gaan
worden terwijl een mooi stuk natuur opgeofferd wordt. Het projekt bij de Praxis na de sloop!
Bouw er sociale bewoning, deze menesen moeten ook boodschappen doen, dan krijgt het
winkelcentrum ook weer kooppubliek. En als laatste dat tramprojekt! Hoeveel geld is er al aan
verkwist? En dan......de gehandicapten, ouderen zieken worden gekort op basisbehoeften.
Schandalig!
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Er wordt m.i. Weinig aan milieumaatregelen aandacht besteed
Het onrendabel TRAM gedram. Een veel groter achterland met miljoenen mensen in Duitsland
levert meer op. TRAM Maastricht naar Aken. Het mes snijdt van 2 kanten. Ook minder Duits
autoverkeer in onze stad. Studentenkamer beleid. Wij hebben hebben moeten voorzien aan alle
eisen en normen terwijl nu iedere huisjesmelker zijn gang kan gaan.
Ik vind dat vrachtverkeer niet door (onze) woonwijk zou moeten rijden
In Amby waar ik woon is het schandalig hoe trottoirs en Het Severenplein erbij liggen.
Vorige week een mevrouw opgeraapt die struikelde over losliggende stoeptegels.
Je hebt er niets aan als je van raadsleden te horen krijgt met zo'n dooddoener: "Meneer, u hebt
gelijk, maar krijgt geen gelijk."
Het is beter contact op te nemen bij juiste ambtenaren.
Nogmaals dat gedoe met de tram.
Uit onderzoek blijkt dat buitensporten relatief bevoordeeld worden en de gemeente trekt dit
niet snel recht
Weelec
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3 Welk raadslid sprong er de afgelopen vier jaren het meest
er uit?
60%

(n=264)

53%
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20%
10%
0%
Raadslid:

Ik ken geen raadslid

Weet niet

53% antwoordt "Weet niet" op vraag "3 Welk raadslid sprong er de afgelopen vier jaren het meest er
uit?."

Raadslid:



























Aarts (6x)
Aarts en Krabbendam
Aarts, negatief.......
Alleen raadsleden die tijdens vergaderingen breedsprakig zijn.
Andre Willems
Anita v. Ham
Anita van Ham
Antoine van Lune (2x)
Bert Jongen
Coen van Gugten
Franca Eurlings
Frans Bastaens
G.Grootheest
Gea van Loo
Geen een
Gerdo Grootgeest
Gerdo van Grootheest
Groothees
Guido Mertens
Hans Passenier
Jack Gerats
Jan Erckens
Jan hoen
Jan Hoen (3x)
Jo Smeets
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Jo Smeets.
John aarts
John Aarts (7x)
John aarts en anne-,marie Penn
Jos Gorren
Kittie Nuyts
Kitty
Kitty ......
Kitty Nuijts (2x)
Kitty Nuis
Kitty Nuits (2x)
Kitty Nuys
Kitty nuyts
Kitty Nuyts (3x)
Mara van Haasen John Gunther
Marlise Korsten
Math Brull
Nauwelijks verschillen
Nol Beckers
Nuyts
Peter Geelen (3x)
Smeets
Steijns
Vivian cda
Vivian Heijnen
Vivianne Heijnen (3x)
Vivianne heijnen CDA
Vivianne Heynen

Toelichting
Raadslid:













Ik ken geen
raadslid



Bij veel zaken betrokken en weet veel van de stad.
Dhr. Aarts is meest zichtbaar tov andere wethouders
Een werkpaard.
Eigen club verraden en dan fractievoorzitter worden bij de oudjes
Hij zoekt burgers actief op.
Is toch onbelangrijk echte voorvechters voor de gemeenschap bestaan toch
niet meer eenmaal in de pluche houen zo
Pffffffffffff. Wat een poeha en ongefundeerde uitlatingen.
Staat boven ruim beschreven, mag wel duidelijk zijn.....
Vanwege haar inzet voor de Maastrichtse belangen en individuele burgers.
Wat een zielige figuur
Zie antwoord op vraag 1. ...en in negatieve zin weer dat lang slepende maar
onzinnige tramdossier.
mw. Penn timmert (EU) regionaal aan de weg en brengt Zuid Limburg weer
onder de aandacht van het randstad kabinet.
Een beetje gelogen Ik ken wel iemand in de straat van het Groene Kruis ( even
een black Out ) Mockstraat
13

Weet niet




Als, dan het negatieve gedram van links.
Geen een raadslid is met iets belanghebbends in het nieuws gekomen. Was het
maar zo.we moeten vooruit.toon grenzeloze ambitie!
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Vandaag heeft u de mogelijkheid om kosteloos met een zittende politicus/bestuurder een
avond op stap te gaan.

4 Met wie zou u het liefst een avond op stap gaan?
42%

45%
40%
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36%
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20%
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8%
2%

2%
Wethouder André Willems

0%

Wethouder Gert-Jan Krabbendam

1%

Wethouder Bert Jongen

5%

Wethouder Jack Gerats

6%
1%

3%
Weet niet

Ik wil met niemand een avond op stap

Anders, namelijk:

Raadslid:

Wethouder John Aarts

Burgemeester Annemarie Penn-te
Strake

0%

42% antwoordt "Ik wil met niemand een avond op stap" op vraag "4 Met wie zou u het liefst een
avond op stap gaan?."

Raadslid:





Hans Passenier
Jo Smeets
Kitty
Mw Vivian Heijnen

Anders, namelijk:








Ed Verheijden
Iemand van de C.D.A
Met mijn vriendin
Met niemand, want ze luisteren toch niet, en is slecht voor mijn gezondheid, en waar wordt
het op gedeklareerd?.....die kosten??
Mijn echtgenoot
Mijn vrouw
Vivian heijnen
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Toelichting
Burgemeester
Annemarie
Penn-te Strake









Wethouder
John Aarts



Annemerie Penn lijkt mij een recht door zee vrouw en daar houd ik wel van. Ze
is vooral kordaat in har optreden. Ik zou ook wel eens meer met een jonger
raadslid als Niels Peters van CDA willen doorpraten. Wat is zijn motivatie en
wat is zijn bezieling. Ik ken hem wel een beetje omdat ie vaak in het
verenigings-/uitgaansleven is te zien.
Een burgemeester naar mijn hart. Zakelijk, maar met gevoel. Humor.
Vriendelijk. Deskundig. Warm.
Gewoon, wat beweegt haar om de politiek in te gaan En waarom
burgemeester.
Ik wil mevrouw Penn ervan overtuigen dat zij het laatste boek van Gloria
Wekker moet lezen; het kan haar een nog betere burgemeester maken
Meest seksy burgemeester van Nedeland
Om eens aan de kaak te stellen dat maastricht deceerste gemeente word
zonder voedselbank
Parkeerproblematiek en hangjongeren



Het lijkt me wel een aardige man. Helemaal niet mijn partij, maar dat zou niets
mogen uitmaken.
Misschien kan ik mijn mening bijstellen

Wethouder
Bert Jongen



Evenwicht tradities en hedendaagse cultuur. belang van rust in de stad.

Wethouder
Gert-Jan
Krabbendam



Ik zou graag met hem verder willen praten over de transitie die in Maastricht
plaatsvindt.
Maastricht in 2030 klimaatneutraal.
De wijze waarop dit nu gedacht wordt ten uitvoer te brengen is een utopie.
Zou graag met hem spreken over de milieuzonering in Maastricht waar we in
Wyck een groot voorstander van zijn.




Raadslid:



Vind ik een intelligente vrouw met goede (politieke) ideeën en een prima
fractievoorzitter (hoewel ik niet CDA stem)

Ik wil met
niemand een
avond op stap



Er springt geen enkele wethouder uit die werkelijk iets belangrijks voor
Maastricht heeft gedaan of doet. Zij doen alleen hun werk. Net als iedereen.
Buitensporig inzet valt niet te constateren
Geld daarvoor gebruiken voor minderbedeelden
Ik ga een avond op stap met partner, vrienden of familie
Ik wil prive en werk gescheiden houden.
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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 > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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