Verkiezingen
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam Weert Lokaal als grote winnaar (8 zetels) uit de bus.
Andere winnaars zijn de SP (+1 zetel) en D66 (+1 zetel). De VVD verliest 4 zetels, de PvdA 1 zetel en
het CDA stabiliseert.

1 Hoe kan het, volgens u, dat Weert Lokaal de
verkiezingen heeft gewonnen?
60%
57%
50%

40%

30%

20%
17%

17%

10%
9%
0%
Weert Lokaal heeft het Weert Lokaal is geen Weert Lokaal heeft de
beste
landelijke partij, zoals afgelopen vier jaar, als
verkiezingsprogramma
de andere
coalitiepartij. goed werk
en kandidaten
geleverd

Anders

Toelichting















wegens afstraffing van de Haagse Politiek, ging wegens gebrek aan beter hier landelijk de
voorkeur naar uit, zie het maar als een vorm van protest!
Afkeer en teleurstelling in landelijke partijen.
Algemene tendens om lokaal te stemmen
Andere partijen profiteerden van de politieke afvalligheid...
bekende weertennaeren
bekende weerternaren op de lijst
de anderen hebben het nog slechter gedaan de laatste 4 jaar
de beinvloeding van Geert Wilders heeft hieraan veel kapot gemaakt en dit voor zijn eigen
voordeel.
de landelijke politiek heeft een rol gespeeld
De lokale partijen profiteren van het labdelijk gekleungel van een aantal partijen.
Doordat de Pvda het landelijk slecht doet
Frans Adriaans gestopt
Geen last van landelijke dossiers
Geen last van landelijke trend en door een populistische lijst met kandidaten.
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geprofiteerd van landelijke trend, geen verdienste van partij
h.litjens is een crimineel heb 2rechtzaken tegen deze fapvent gewonnen
ik denk dat de meeste kiezers toch ook naar de landelijke politiek kijken . En dan is het logisch,
dat de VVD met alle bezuinigingen niet populair is.
ik snap er niets van dat zij zo gewonnen hebben. ik vind niet dat ze iets voor mij of mijn wijk
betekent hebben.
kiezers denken dat stemmen op een lokale partij beter is voor de gemeente
Lijsttrekker was zeer benaderbaar.
mede door de oproep van PVV-leider
mensen hebben het vertrouwen verloren in de landelijke partijen en proberen het nu lokaal
niet landelijk, maar zeker ook aansprekende personen en een andere aanpak!
No. nonsens . Dichtbij de burgerij staand. Het gezicht/imago van de lijsttrekker . Goede
presentatie op lokale tv net voor de verkiezing; fris!!!
Onbegrijpelijk, verklaring is de afkeer van de landelijke partijen, echt niet op basis van
presteren Weert Lokaal
protest stem zoals opgeroepen via de media
proteststemmen
racisten stemde op weert
Slecht werk CDA VVD
Stemmen tegen VVD en PvdA die het landelijk niet goed doen vind je terug in de plaatselijke
politiek
veel PVV kiezers na oproep Wilders om lokaal te stemmen
vertrouwen in landelijke partijen is weg
VVD CDA gepruts
VVD en PvdA hebben het landelijk laten liggen en dit heeft zijn weerslag op de gemeente
politiek
Weert Lokaal heeft de gedachte van Harrie Geuskens, voor de gewone weertenaar
Weert Lokaal heeft zijn machtsbasis in standsorganisaties, zoals daar zijn de boeren, de
vakbond en de middenstandsorganisaties. Wanneer kiezers massaal afhaken bij de landelijke
partijen keren velen terug naar het oude nest of stappen over op one issue partijen
weet ik niet. woon hier pas 1 jaar
ze staan kort bij de mensen
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Door WeertTV wordt in maart Conny Beenders (PvdA) uitgeroepen tot de "Beste politicus van Weert
van de periode 2010-2014"

2 Wie vond u de beste wethouder (20102014)?
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Redelijk en aanspreekbaar
allen weinig visie
Connie Beenders
Conny Beenders was en is de beste politicus.
Coolen wanbeleid met school Laar & Leuken Litjens onzichtbaar weinig gepresteerd van Eersel
te kort wethouder voor goed oordeel, wel beter dan Kirkels. Cardinaal financien goed op orde
en representatief
Eigenlijk vind ik Paul Lempens van de SP de Beste maar die staat er jammer genoeg niet bij. Als
ik dan moet kiezen zal dat Harry Litjens zijn. Waarom? Omdat Paul Lempens en meneer Litjens
dicht bij de mensen van Weert staat en ik heb eerlijk gezegd Conny Beenders niet veel gezien
tussen de mensen.
Enige met daadkracht en sturing gevend aan de ambtelijke organisatie
Frans van Eersel zit er nog maar te kort om mee te nemen in de beoordeling. Van de overige
wethouders is Harry Coolen de enige die iets te melden heeft.
Geen echte vernieuwing maar meer op de winkel passen
Geen sterk college in periode 2010-2014.
Harrie heeft veel aandacht voor mensen en vooral voor de cultuur in Weert, verenigingen etc....
Harry Coolen gaat meteen achter zaken aan die fout zijn en kan goed uit zijn woorden komen.
Hij komt over als een daadkrachtig persoon.
Ik ga ervan uit dat iedere wethouder zich helemaal inzet voor onze stad!
Ik volg de individuele wethouders niet zo.
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Is zeer begaan met de doelgroep verstandelijk gehandicapten.
Kirkels
Kirkels was de enige wethouder die voldoende inhoud had , had echter weer anders
problemen
Vond niemand geschikt van deze vier.
Woon hier pas 1 jaar
Geen enkele wethouder is overmatig capabel....
Helaas staat Anton Kirkels er niet meer bij. Die vond ik eigenlijk wel goed.
Sijben...vanwege de bescheidenheid en werkelijk inzicht en kennis van zaken.
ze worden gekozen op veel blabla, en miet op kennis en inhoed.

3 Waaruit moet volgens u de nieuwe coalitie
bestaan? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Deze coalitie zou een afspiegeling zijn van de verkiezingsuitslag. menig kiezer voelt zich nu
bedrogen.
iIv D kan ook SP[beide winaars]
Deze combinatie gaat goed werken. De andere partijen zijn te verschillend.
Dit zijn de partijen die hebben gewonnen en de minst verliezende partij de PvdA. Tevens
omdat het verkiezingsprogramma van de PvdA in veel punten overeenkomt met het
verkiezingsprogramma van Weert Lokaal.
Eventueel zonder VVD
VVD heeft vet verloren en sorry Rolf Zinken die hoort toch niet in de raad. Een en al eigen
belang! De SP is een goede actie partij maar besturen niet
Eindelijk word de burger een keer hun mening gevraagd
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Programma Weert Lokaal en PvdA komt overeen en CDA past daar perfect in. VVD is door
kiezers afgerekend op het beleid van de afgelopen jaren daarom meer verlies dan landelijk.
PvdA weet verlies te beperken door de gevoerde politiek in de afgelopen vier jaar. CDA blijft
gelijk. SP en D boekt winst. Als je kiest voor 5 wethouders zou WL SP PVDA EN D de beste optie
zijn. Anders de hierboven genoemde variant. Als wethouder zou Leon Heuvelmans van de PvdA
de komende periode van onschatbare waarde zijn. Enorme kennis op alle gebied. Daar heeft
het de afgelopen jaren aan ontbroken.
De PvdA kan de beste wethouders leveren. Weert Lokaal is weliswaar winnaar van de
verkiezingen maar heeft binnen zijn geldingen NIEMAND die in staat is een wethoudersfunctie
naar behoren te vervullen.
laat het CDA er maar eens buiten.
Ben het eens met het besluit van de vzt. Weert Lokaal dat uit de gehouden gesprekken met alle
parteien de beste keuze is.
De beiden winnaars en de constant gebleven partij geven een afspiegeling van de wens van de
Weerternaren. Verliezers moeten in de oppositie!
De VVD heeft verloren dus waarom zou die in de coalitie moeten en bovendien doen ze het
landelijk gezien niet goed (arrogant)
Meer sociaal beleid speciaal voor mensen die in wao zitten en ziek zijn. Ouderen en jeugd.
Meer werkgelegenheid in weert. Winkelcentrum zsm op oude braakliggend terrein van
sporthal leuken. Goed voor groenewoud vrouwenhof en leuken meer winkels daar. En voor
jeugdigen van 1 jaar en ouder meer activiteiten is niks voor hun aanwezig
Voor een sociaal beleid
vvd als grote verliezer moet er zeker niet in. kijk eens wat er de afgelopen jaar is gebeurd
vvd grote verliezer met jaar wanbeleid niet verdiend om in de coalitie te zitten. Kiezer wordt
niet gevolgd. Van Buuren een blaaskaak ingebeelde kwast.
Begrijpelijk dat Weert Lokaal als grote winnaar de lead" neemt. Wanneer de lokalo`s dan zo
graag met de SP in een coalitie zitten vind ik het volstrekt onbegrijpelijk dat ze kiezen voor een
coalitiepartner die in het politieke spectrum rechts van het CDA zit. Wanneer dan zoals in de
pers wordt gesuggereerd de aversie tegen één CDA raadslid de reden is om het CDA buiten de
coalitie te houden dan vind ik de gemaakte keuze des te bedenkelijker."
cda
geen eenheid fractie. p.v.d.A kleine partij D
geleid door een echtpaar?
Deze coalitie heeft de afgelopen jaar op zich goed gewerkt. Er is geen reden om dat te wijzigen.
Bovendien liggen SP en VVD programmatisch toch wel een eind uit elkaar.
Passen betreft het programma het beste bij elkaar.
Voor Weert de beste optie om gedegen vooruit te komen op allerlei gebied.
Was 010-01 een goede coalitie Don`t. change a winning team
Weert is een stad van t midden.
De rest bakt er niets van vooral lintjes knipper en appelen uitdeler H.Coolen een aanfluiting
voor Weert

5

