Tweede Kamer Verkiezingen
De Tweede Kamer Verkiezingen zijn op 15 maart 2017.

1. Stel u wordt vandaag als Tweede Kamerlid gekozen. Welke
Limburgse onderwerpen/kwesties zou u als eerste
aanpakken?
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- A2 van zuid naar het noorden verbreden.
- Schaalvergroting van gemeentes(herindeling) maak van
zuid-Limburg een grote gemeente.
- wegnemen van arbeidsbeperkende regelingen in de
Eurregio
- groeiende discriminatie en racisme wegens afkomst en handicap,
- toegankelijkheid voor mensen met beperkingen , zoals aanpassen straten, gebouwen, bushalte
en bussen e.z.v,
- verplicht de NL normen en waarden accepteren.
* salarissen hoger dan de balkeneinde-norm per direct stop zetten.
* kantoren belast met het regelen van de pensioenen per direct onder curatele zetten en ervoor
zorgen dat iedere zgn. deelnemer zijn rechtmatig pensioen krijgt.
Huurverlaging
* Eén zorgstelsel met ook hier geen topsalarissen meer
* Banken per direct onder controle en ook hier geen topsalarissen meer
1. Limburg is qua inwoneraantal ca. 6% van NL, dat moet tot uiting komen in de aandacht voor en
investeringen in de provincie.
2. Grensoverschrijdende aspecten als economische samenwerking en integratie, veiligheid en
criminaliteit.
Aantrekkelijker maken voor jonge mensen m.b.t. werkgelegenheid om te voorkomen dat
vergrijzing de overhand krijgt met alle gevolgen van dien
Alleen Limburgers wonen in Limburg Geboren en getogen.
Allochtonen, moskeeën, overlast drugs.
AOW verhogen
en pensioenen
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AOW-leeftijd.
Betere milieubescherming.
Beter dierenwelzijn.
Betere ouderenzorg.
Armoede
Armoede en de zorg
Armoede in de oostelijke mijnstreek, vervuiling dsm
Armoede, armoede, arnmoede, bijstand, bijstand, bijstand.
Eigen risico zorgverzekeringen en weer verplicht ziekenfonds voor iedereen van Overheidswege
afgedwongen.
Uurloon tandartsen en tegelijk het verhogen van het uurloon van huisartsen tov tandartsen.
Natuur, luchtverontreiniging.
Opheffen van de ziekte van de 24 uurs economie en ontrodcutie EEN banen beleid. een baan
MOET voldoende zijn om je hoofd boven water te houden.
Armoede, meer (met name buitenlandse) jongeren aan het werk, hogere celstraffen bij zware
delicten
Armoedebestrijding
Armoedemeer
Behoud natuur
specifieke grensprovincie kwesties (benzine, boodschappen, tol)
Behoud van ons Limburgs landschap en cultuur.
Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID VAN DE PROVINCIE
Bereikbaarheid, internationale samenwerking, grensoverschrijdende veiligheid,
drugs,werkgelegenheid
Bestaan er in wezen geen echte 'Limburgse kwesties? een goede infrastructuur blijft belangrijk
net zoals het beheer van onze mooie natuur en cultuur
Beter openbaar vervoer
Betere grensoverschrijdende aspecten, openbaar vervoer van en naar Belgie/Duitsland.
Fietspaden stimuleren in Limburg.. Luchthaven Maastricht/Aachen beter exploreren. Energie en
klimaatmaatregelen nemen (méér gebruik zonne-energie)
Bezuinigen op overheidsambtenaren zowel gemeente, provincie als rest van overheid
Carnaval in de toekomst. In de grotere steden/plaatsen zijn er steeds minder carnavalactiviteiten in de buitenwijken. Hierzijn de oudere en echtparen met kleinere kinderen de
slachtoffers. Alleen in de centrum's is er CARNAVAL.
Corruptie
Creëren van meer werkgelegenheid, niet alle werk naar de randstad brengen maar zorgen dat in
de provincies die leeglopen genoeg werk beschikbaar blijft.
Criminaliteit
logisitiek
Criminaliteit
werkeloosheid
intergratie
Criminaliteit (2x)
Crimitaliteit
Cultuur en monumentale gebouwen en walmuren behouden .
Beter en voordeliger vervoer naar de randstad , want daar speelt met zich af .(musicals e.d)
De aankomende vluchtelingenstroom. Ze gaan komen met honderdduizenden.
De demografische ontwikkelingen o.a. in relatie tot het onderwijs in krimpregio's als Zuid
Limburg (en Zeeland)
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De files; de vergrijzing in Limburg, die sterker is dan in het westen en inherent daaraan pleiten
voor nieuwe verzorgingstehuizen, kleinschalig en moderner dan vroeger. Dit omdat veel ouderen
niet thuis WILLEN blijven wonen. Reden vaak angsten en eenzaamheid.
De Kerncentrale in Belgie.
De krimp en werkgelegenheid.
De laaggeletterdheid, met name in Zuid-Limburg en met name onder vrouwen.
De noden op allerlei gebied aanpakken,o.a, meer industrie.
De spoorlijn naar Nedcar Born
De veiligheid in de woonwijken. Hangjongeren met name bij winkels.
De vergrijzing en de ontvolking - die trouwens ook in andere provincies spelen
De vriendjespolitiek
De vvv beter op kaart zetten
De werkgelegenheid. Wij liggen centraal in Europa, alleen snappen ze dat in de Randstad niet!
Er mogen in Limburg meer opleidingen komen.
De zorg. Voorstander van Nationaal Zorgfonds.
Dicht slibben A2 bij ongelukken. Drie kwart van de provincie krijgt een verkeers attack op het
moment dat er rond Geleen- Born een ongeluk (-je) gebeurt.
Dieren en natuur
Diverse zaken met het nabije buitenland verbeteren :
Openbaar vervoer , werkgelegenheids problemen
Drugs beleid.
Drugs en criminaliteit
Drugs overlast
Drugsbeleid in de provincie met name hoe om te gaan met buitenlandse bezoekers en de handel
in het bijzonder
Drugshandel en grenscontroles
Drugsoverlast
Drugsoverlast buitenlanders
Drugsproblematiek
Drugsproblematiek Limburg en zeer zeker in Maastrichty
Drugsproblematiek, windmolens op de grens, mijnschade.
Drugsproblematiek: beleid/gevaar/runners/coffeeshops/lab's/afval van lab etc.
Drugsproblemen m.n. drugsrunners
Drugsrunners, werkgelegenheid
Economie en hightech
Economie in limburg
ouderen zorg
betaalbare huren iedereen
zorg
Economie, leegloop, leefbaarheid
Er zijn geen specifieke Limburgse onderwerpen/kwesties die ik zou aanpakken. Wel landelijke.
Fille
FUSIE TOT 3 GEMEENTEN IN ZUID LIMBURG
Gebruik verlengde startbaan vliegveld Maastricht
Goede sneltrein verbinding naar Brussel en Aken.
Graaiers in kaart brengen en bestraffen.
Grensarbeiders, criminaliteit,water en luchtvervuiling,
Grensoverschrijdende arbeid makkelijker maken
Grensoverschrijdende arbeidsmarktbelemmeringen en railinfrastructuur (doortrekken van
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intercityverbindingen en hoge snelheidstreinen). Duits als verplicht vak op middelbare school.
Grensoverschrijdende criminaliteit en Tihange
Grensoverschrijdende criminaliteit.
Grenswerkers
verkeers files
criminaliteit
Handhaving 30 km zone's in woonwijken !!!
Het falende gedoogbeleid van de drugs
het niet handhaven van verkeersregels
Het gebrek aan visie en durf om te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken en wonen van verschillende bevolkingsgroepen.
Het verdwijnen van grote bedrijven uit de regio.
Het drugsbeleid.
Overlast bij de Wilhelminabrug/Kesselskade
Het verloop van bedrijven die naar de Randstad vertrekken.
Het verschil van college of studiegeld in Euregio.
Prijs verschil van o.a. benzine, huizen.
Het verschil van mening over het gebruik en verkoop van o.a. alcohol en drugs en het verschil
van visie over werkeloosheid in de verschillende landen die toch qua afstand zo kort bijeen
liggen.
Het wantrouwen in overheid proberen te verkleinen.
Hoe houden we de instroom van al die Hollanders tegen in onze Limburgse dorpen. Het Limburg
eigen karakter gaat helemaal verloren door die import die niet integreren.
Hoge niet verdiende bonussen
kamer leden die zich verrijken op en niet eerlijke manier
Ik denk dat ik geen specifiek Limburgs thema weet wat geen samenhang heeft met het geheel
van het bestuur van Nederland. Misschien zou ik pogen het bewustzijn van de heelheid en
eenheid van het land en de samenhang met andere landen om ons heen als thema willen
aanpakken . Hierin is educatie een belangrijke factor om meer inzicht te krijgen dat mijn belang
en jouw belang identiek zijn waar ze vaker op gespannen vort met elkaar lijken te staan.
Bevorderen van dit inzicht in alle burgers van heel Nederland en Europa zou m.i. Hoog op de
politieke agenda moeten staan gezien de opkomende mondiale en regionale spanningen.
In stand houden van sociale gemeenschappen in dorpen en steden/behoud van de
limb.cultuur/behoud van het limb.landschap
Indeling van gemeenten tot maximaal gemeenten van circa 150.000 inwoners.
Infrastructuur naar/van het buitenland, met name goede/snelle treinverbindingen: houdt op bij
mstr:boemeltje naar luik: geen aansluiting op intern.verbindingen/parijs/keulen enz
Infrastructuur wegen.
geld voor cultuur
Infrastructuur, de bereikbaarheid van Limburg.
Infrastructuur, verbreding A2, A67. Betere treinverbindingen naar buitenland
Integratie
Integratie harder aanpakken zodat zij ook mee doen in het arbeid proces, en meer luisteren naar
de burgers !
Intensieve veehouderij
Verduurzaming landbouw
Grensoverschrijdende samenwerking
Internationale bus en treinverbindingen
Thiange
Investeren in werkgelegenheid (infrastructuur, investeerders aantrekken)
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Jeugdzorg
Juiste balans tussen behouden cultureel erfgoed en veranderingen in onze omgeving (integratie
niet-Limburgers)
Kerncentrale Thiange
Kerncentrale Tihange
Vliegveld Maastricht-Aachen airport
Krimp bevolking door aanzuiging Randstad
Krimp van de bevolking.
Krimpregio-bepaling 10 jaar braakligging meteen schrappen.
Cultuurgeld veel meer naar Limburg.
Banen naar Limburg.
Internationalisering Openbaar Vervoer.
Leegloop dorpen
Legale wietteeld
Legaliseren softdrugs
Legaliseren wietteelt voor verkoop aan de voordeur
Legalisering van softdrugs.
Bestrijden/beschermen van verdere buitenlandse invloeden op onze samenleving.
Legalisering wiet (2x)
Limburg, en met name Maastricht, heeft een klimaatprobleem: naarmate de zeespiegel stijgt,
neemt ook de ver-hollandsing van Limburg toe!
Loze gedachte, verspilde energie.
Lucht vervuiling
Luchthaven MAA
Grenswerkers ongelijkheid
Vreemde talen op scholen in grensgebieden
Criminaliteit
Luchtvervuiling
MAA Maastricht aachen AirPort .
Meer banen
Meer behoud van natuur,minder snelwegen en bebouwingen.
Meer grote bedrijven naar Limburg trekken.
Meer kunstinstelligen naar Limburg halen
Meer werk verdelen over het land. Dus ook meer naar Limburg
Meer werkgelegenheid, voorkomen dat grote bedrijven hun directie activiteiten verplaatsen naar
de randstad.
Mens en maatschappij
Migratie
Migratie,
Allochtonen kwestie
pensioenen
onderwijs
Milieu en vergroeiing van onze energie
Milieu, zorg bank- en zorgverzekeringswezen
Modernisering spoorlijn Roermond-Nijmegen.
Natuur en monumenten laten zoals ze zijn .. de gat in de muur van maastricht bv .
Nederland is groter dan alleen de randstad, maar toch ligt daar voornamelijk de focus.
Onderwijs en pensioenen
Openbaar vervoer

5

































Ouderen zorg
Ouderenzorg
Overlast van geluid en stankoverlast van bromscooters.
Pensioen eerlijker.
zorgkostenverzekering.
arbo wet.
arbo arts/dienst.
arbeid inspectie.
ww tijd
...............
..............
..............
Samen gaan van diverse gemeentes
Sluiting kerncentrale Tihange.
Spoorverbinding bedrijventerrein Born. (minder vrachtauto`s )
Sluiting Kerncentrales over de grens.
Uitbreiding vliegveld toestaan.
Spreiding van werk naar de krimp
Steun voor de mijnwerkers
Stop de ontgroening van tuinen. Op het moment dat er nieuwe bewoners in een woning komen,
gaat alle groen eruit en beton erin. Dit is volgens mij een landelijke trend die ik zou aanpakken en
handhaven. Ook het kappen van (gemeenschappelijke) bomen zou ik stoppen Limburg groenste
provincie van Nederland.....Is ook nog eens goed voor de aanpak van fijnstof en slechte
luchtkwaliteit.
Stoppen van opvang vluchtelingen, asielzoekers en gelukszoekers in alle Limburgse gemeenten.
Het geld dat hiermee bespaard wordt ten goede laten komen aan Limburgse minima, ouderen en
werkzoekenden.
Te veel om op te noemen, op alle onderwerpen
Tiange en Doel kerncentrales bespreekbaar maken met de Belgische regering.
Huisvesting voor studenten in campus om binnenstad te ontlasten en de vervuiling en
verloedring aannte pakken.
Tihange
Tihange (4x)
Tihange,
Tihange, overlast vliegverkeer Eijsden, betaalbare seniorenwoningen, drugsaanpak
Toerisme vs leefbaarheid, drugs, grensoverschrijdend werken, werkgelegenheid,
Tram canselen en brug over de Maas voor de mensen in Borgharen die geen enkele winkel meer
hebben
Transformatie 3D's, jeugdwet, Wmo en participatiewet en ondelinge afstemming en inhoudelijke
vormgeving
Uitbreiding achen airport.
Uitbreiding bedden ggz
Veel meer samenwerking zoeken met België en Duitsland op allerhande gebied o.a.
grensoverschrijdend werken, toerisme enz
Veiligheid (2x)
Veiligheid en leefbaarheid
Veiligheid in zijn algemeen.
Veiligheid, samenwerking regio, kijken naar buurlanden
Veiligheid,meer aandacht voor het drugsprobleem en criminaliteit.
Verbeteren spoorverbindingen van Maastricht naar Aken
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Bestrijden jeugdwerkloosheid.
Geen aantasting van het mergelland bijv met windmolens
Verbetering A76 tussen Geleen en Heerlen.
Versnelde invoering reguliere wietteelt en stevige aanpak illegale wietteelt
Verbreding A2 (3x)
Verbreding autoweg België naar Heerlen.
Verbreding weg A 2 bij Urmond en verlichting langs de A2
Vergrijzing
bevolkingskrimp
drugscriminaliteit
meer politie ivm bovenstaand probleem
grensproblematiek
Vergrijzing; meer werk in Limburg. En meer variatie in het soort werk in Limburg. Bedrijven naar
Limburg halen.
Vergroten van de werkgelegenheid in de regio. Nog meer nadruk op centrale positie in Europa als
trekpleister voor multinationals.
Verkeer in de binnenstad verminderen.
Parkeerbeleid en de kosten van parkeren.
Verkeersproblemen a2
Verkeersproblemen rond urmond
Via zeer concrete kwesties: kerncentrale Tihange,
Rust en discipline in het onderwijs,aanpak jeugdwerkeloosheid
Vluchtelingen beleid
Vluchtverkeer Bierset. Adac vluchtverkeer. Belasting van vliegveld Beek, gevaar boven Chemie
Geleen en aanvliegroute over Maastricht. Kortom luchtcorridor- kwestie en betere afstemming
op basis van geluidcontouren en risico.
Werk
Toekomst
Kwaliteit bestuurders Limburg
Werk
Werkelegenheid - Vergrijzing
Werkeloosheid (2x)
Werkeloosheid drugscriminalitijd filleleed
Werkeloosheid en uitkeringen hiervan
Werkeloosheid; flexcontracten
Werkgelegenheid
Uitbreiding Maastricht Aachen Airport
Werkgelegenheid (7x)
Werkgelegenheid 50 plussers
Werkgelegenheid en dan met name maatregelen tegen uitverkoop ban bedrijven en offshoren
van werk.
Werkgelegenheid en migratie
Werkgelegenheid in Limburg en met name voor de 50+sers.
Werkgelegenheid verbeteren
Werkgelegenheid, bevorderen zonnepanelen
Werkgelegenheid, Kerncentrales Tihange en Doel vlak over de grens, proberen te achterhalen
waarom er zoveel Wilders stemmers zijn en dit dan te veranderen
Werkgelegenheid, veiligheid ,infrastructuur
vliegveld, uitbreiding, verlenging baan!
Werkgelegenheid; kerncentrale Tihange; infrastructurele verbindingen met Belgie
7












Werkgelegenheid. Maastricht de stad maken die het kan zijn. Ongebreidelde ambitie.geen slappe
hap meer en geen t kump wel mentaliteit
Werkgelenheid en opleidingen
Werkloosheid
Werkloosheid verminderen
Veiligheid, meer politie
Wietteelt
verbreding a2 / a76
Willem Alexander tunnel. De groene loper niet geheel consequent doorvoeren om eventuele
calamiteiten in de tunnel te kunnen opvangen. De weg laten bestaan, zoals nu ook nog het geval
is. Stel voor dat het puur voetgangersdomein zou worden, dan wordt het net zo'n dooje boel als
de Griend. Daar zijn niet voldoende afleidingen geboden omdat het zo rein moest blijven. In mijn
optie had daar een friteszaak moeten zijn en een wagen met Turkse of Marokkaanse etenswaren.
Dat kan nu nog gebeuren om de Griend te verlevendigen. Op de groene loper zou opnieuw bewoning kunnen komen, want het is zo veel te weids.
Het idee dat daar zwermen van mensen naar toekomen als er niks te beleven valt kan
afgeschreven worden. Een speelplaats die na 20 uur hermetisch afgesloten moet worden om
puberende mensen en soortgelijke personen de toegang te belemmeren.
Het parcours toch enigermate ongelijk in hoogte te maken. niet zozeer dat rollatorgebruiker m/v
moeite zouden hebben er gebruik van te maken.
De fietsenketting op het Vrijthof ( al die fietsen, die daar geparkeerd staan tussen Het Vagevuur
en de Breedestraat hun fiets laten stallen. Mij dunkt dat de onderaardse fietsenstalling op het
Vrijthof gevuld is.
Ophouden met herindeling van de Gemeenten in grotere eenheden. De streek die de Gemeente
heeft uitgehaald om bv. Heerdenaren geen woonruimte te verstrekken, Geldt ook voor Scharn,
Heugem, Amby,
maar aan de andere kant van Maastricht wel is van een nivo, dat geen ereprijs verdiend.
Wat betreft die openbare toiletten is op te lossen door die toiletten, die bij feestelijkheden, als
carnaval 365 dagen per jaar een plaats te geven, waar veel mensen ( toeristen ) de stad
binnenkomen met bussen.dan gebruik van kunnen maken. IN een café kun je terecht maar na
een consumptie of zo dan moet je weer als je de zaak verlaat.
Zorgen dat er weer verzorgingstehuizen komen, plaatsen waar mensen niet het accent
meekrijgen. Dat is sterven op korte termijn want ik moet opgenomen worden in een
verpleegtehuis, het voorstadium van doodgaan. Is echt geen plezierig vooruitzicht.
In een verzorgingstehuis kun je wat wennen aan de toekomst met niet direct zo'n fatale afloop
als een verpleegtehuis .
Zelfverrijking door bestuurders.
Zorg, aow, pensioenen, groene energie en dierenwelzijn
Zorgen dat er geld komt voor een nieuwe brug in maastricht
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In 2012 is 68 2% van de inwoners van de gemeente Maastricht naar de stembus gegaan. 31
8% is niet gaan stemmen.

2. Hoe krijgen we het voor elkaar om deze mensen naar de
stembus te krijgen?
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(nog) meer - en betere - informatie over het belang van het democratisch bestel. Daar ook op
scholen veel meer aandacht aan besteden.
1. Voorlichting en informatie.
2. Stemmen 'leuk' maken, in stemlokalen door bijvoorbeeld fruit uit te delen, speelgoedje voor
kinderen (komen de ouders), een Maastricht-boek voor iedereen die 10x gestemd heeft enz.
5 euro tegoedbon beschikbaar stellen.
Actie via lokale bladen blijven benaderen
Actuele regionale items belichten vanuit de landelijke politiek
Alle mensen die carnaval vierden verplicht oproepen ;-)
nog meer verbinding maken met eigen burgers
Als de partijen hun beloftes nakomen en niet na de verkiezingen marchenderen
Als partij kortere lijntjes naar de 'gewone 'man maken.
Uitleggen in begrijpelijke taal waar je partij voor staat.
Geen 1 A4-tje maar ook geen 160 pagina's.
Wat Geert Wilders nu doet door de Story en de Privé er bij te halen zal menig politicus te ver
gaan, maar meer toegankelijk zijn, zal m.i. absoluut helpen.
Bekendheid van partijen maken
Beloftes waar maken, die tijdens de campagne worden aangegeven. Hierdoor kan het geloof in
de politiek worden versterkt!!
Beloningssysteem
Beter laten zien dat hun belangen gedient worden door de volksvertegenwoordigers
Beter met Fieten onderbouwen wat men wilt, geen gescheld, afkappen en a-sociaal gedrag
vertonen.
Betere voorlichting.
Tweede kamerleden onder ede laten verklaren, datgene zijn beloven, ook nakomen. Dus meer
betrouwbaarheid
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Betrek de burgers meer bij Politieke vraagstukken.
Betrouwbaardere politici
Bied een kortingsbon naar keuze aan, waar men iets aan heeft
Bij wet verplichten zoals in België
Campagne
Campagne voor voeren, heeft veel jongeren uiteindelijk ook over de streep getrokken . Duidelijk
maken dat het wel zin heeft.
Dat B&W en raadsleden naar de mensen luisteren
Dat is zeer moeilijk. Dit is echt afhankelijk van de lijsttrekkers. Ik den dat het nu nog lastiger
wordt. Ze willen allemaal premier worden
Dat moeten we niet voor elkaar zien te krijgen. Het zou zelfs veel beter zijn om te stemmen uit
een bij loterij aangewezen mensen naar de stembus te laten gaan, maar dan wel verplicht op
straffe van een boete c.q. gevangenisstraf. Wanneer dan 1 % van de bevolking opgeroepen wordt
krijgt men precies eenzelfde uitslag als nu. Het kost veel minder en het volk is veel beter
vertegenwoordigd.
Dat politici waar maken wat ze zeggen.
Dat ook duidelijk is na formatie wat eruit de koker van het kabinet gaat komen. Welke concessies
zijn er door welke partij gedaan
De 68,2 % die wel gestemd heeft mag meer zijn best doen om de rest te motiveren.
Overheidsbeleid helpt niet, samen betrokkenheid tonen wel.
De houding van de politieke partijen zal flink aangepast moeten worden. Thans zien we een
enorme versnippering en dat komt omdat de kiezer geen vertrouwen meer heeft in de politiek.
Dit komt door de warrige houding die we binnen de politiek kunnen waarnemen. Waarom
moeten we dan nog stemmen?
De huidige politieke partijen lijken voor een belangrijk deel op een ingezakt kaartenhuis. Ik hoop
dat de nieuwkomers een behoorlijke voet aan de grond krijgen, dat zal voor meer roering en
wellicht meer interesse van het publiek zorgen.
De jeugd er meer in betrekken. De scholen moeten er ook aan mee werken
De Mensen dichter bij de plitiek te brengen, en niet allen rond deze dagen maar altijd.
LUISTEREN!!!!!!!
De overheid hier doet dingen waar je nooit enig resultaat van ziet. Verder barst het hier van de
vriendjes-politiek.
De politici geloofwaardiger te laten zijn.
De politiek moet duidelijker en veel actiever laten zien wat ze wel bereikt hebben voor de
mensen. Veel mensen hebben het idee dat alles wel vanzelf gaat en er voornamelijk vervelende
maatregelen uit Den Haag komen.
De politiek zou meer de dorpen, maar dan ook visueel aanwezig moeten zijn in omliggende
dorpen...dat gebeurt volgens mij te weinig...en niet zozeer in een wijkhuis maar ook op straat, bij
winkels (flyers en een goed gesprek), en op pleinen met een heus podium...
De politieke partijen moeten betrouwbaarder worden en duidelijk uitleggen aan de burger,
waarom ze bepaalde keuzes maken. Maar de politiek moet ook na de verkiezingen en formatie
de burger uitleggen, waarom de andere keuzes hebben (moeten) maken, dan dat ze vertelt
hebben tijdens de voorafgaande campagne.
De programma's van de diverse partijen overzichtelijk opstellen en verspreiden deur aan deur.
Op deze manier kan men de partijen onderling goed vergelijken.
Degene belonen die wel komen
Denk iets aanbieden , koffie , drankje of zo meer een treffen van maken.
Directer contact burger en gekozenen
Dit is de verantwoording van de partij, die wilt dat men op zijn partij stemt!
Dit is een kwestie van Nederlandschap.
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Dit vereist een landelijke aanpak, Vergroting geloofwaardigheid politiek
Herinvoeren opkomstplicht
Door betrouwbare politici in contact te brengen met het 'gewone'volk in de stadsdelen
Door gratisch loten van de Postcode Loterij uit de delen
Door het stemmen te verplichten; net zoals in Belgie.
Door iedere 10 de stemmer een verrassing te beloven en dan niet geven doen onze Politici ook is
niet gek dat mensen geen vertrouwen meer hebben en vaak daarom niet gaan stemmen
verplichten zoals in België is een optie
Door inzichtelijk te maken hoe de democratie werkt wat verwacht kan worden van stemmen en
hoe betrekkelijk belangen zijn in het licht van bovenstaande . Ook hierin is educatie een sleutel.
Waardoor de verwachtingen van mensen realistischer zijn en ze mogelijk ook meer bereid
kunnen worden om. Verder te kijken dan het eigenbelang naar het algemeen belang .
Door meer Limburgse zaken op de agenda te zetten; meer Limburgers op verkiesbare plaatsen en
deze ook zichtbaar te laten optreden. Hopelijk helpt zo'n TV debat op L1.
Door meer regionale kandidaten op verkiesbare plaatsen te zetten.
Door misschien van te voren de mensen niet zo gek te maken met die debatten en theater te
spelen waardoor de mensen het een klucht vinden en geen vertrouwen in de spelers hebben.
Ze beloven vlak voor de verkiezingen venalles en eenmaal de zetels bemachtigd draaien ze veel
terug onder het mom.......we kunnen niet anders.....
Door na te komen hetgeen je beloofd hebt.
Door open en eerlijk te zijn en te blijven tegen de burger
Door simpelweg stemmen bij wet te verplichten
Door waar te maken wat beloofd werd.
Door wat eerlijker te zijn.
Duidelijk informatie waar nemen voor staat en hoe wanneer en me welke gelden dat
gerealiseerd gaat worden.
Stemmen via DigiD, van thuis uit.
Duidelijke fyers/Facebook/emailing/Website
Duidelijker zijn richting kiezers
loze beloftes achterwege laten
Een pilsje aanbieden
Een politieke partij met een programma dat beter aansluit bij de kiezer en die dit ook
waarmaakt. Andere stemmogelijkheden bijv. digitaal.
Een zo hoog mogelijke opkomst krijg je alleen bij herinvoering van de stemplicht.
Mijn perceptie is dat m.n. de landelijke media er bijzonder veel aandacht aan besteden; meer
energie mogen we niet eisen.
Eerlijk zijn tegenover de stemmers en dat de politiek vier jaar betrokken is bij de stemmers en
niet de laatste zes weken voor de verkiezing
Eerlijke politiek bedrijven
Eerlijker en duidelijker voor de kiezer communiceren.
Eerst onderzoeken welke groep het vooral laat afweten en als een groep of enkele groepen eruit
springen, daar een plan op afaremmen.
Eigenlijk vind ik dat het verplicht moet worden
Elkaar blijven aanspreken!
Er stemplicht van te maken ,maar ik weet niet of het beter is.
Er zal altijd een percentage blijven, dat niet in wil zien dat iedere stem telt, zeker in de huidige
tijd. Helaas worden velen van hen wel aangesproken door partijen, die misbruik maken van het
feit dat kwaadheid meer motiveert dan goed doen.
Eventueel avonden houden met personen die een politieke partij vertegenwoordigd en dan
duidelijk antwoord geven op vragen van wat de partij gaat doen als ze in de regering komen
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Facebook mensen overtuigen van hun stem recht
en stemmen verplicht maken.
Games :)
Geen duidelijke /heldere informatie van uit overheid ??? óf te weinig interesse/scholing enz van
burgers zelf.
merkwaardig : vóór de 2e w.o. n.s.b. grootste groep en nu weer : in Limburg p.v.v. grootste
groep ..? geeft m.i.te denken
Geen idee maar ik ik vindt als je niet gaat stemmen moet
je ook niet klagen.
Dat wil niet zeggen dat de gekozenen altijd hun belofte's na komen, en dan ben ik wel boos !!!
Geen stemrecht maar stemplicht
Geen valse beloftes, minder aan pluche denken en.... echt dualisme( los regeerakkoord)
DISTRICTENSDTELSEL
Geloofwaardige politici, die doen wat ze zeggen.
Geloofwaardige politici.
Geloofwaardiger beleid en meer contact met de kiezer tussen de verkiezingsrondes. Overigens is
Limburg sterk ondervertegenwoordigd.
Geloofwaardiger politici.
Gesprek in de wijken met problematiek van die wijken
Gewoon een attentie meegeven Een bloemetje), of een kortingsbon van een supermarkt. nou
dan komen ze wel!
Gewoon verplichten
Goed te benadrukken dat stemmen geen recht is maar eigenlijk meer een plicht
Goede voorlichting, om te beginnen op school.
En politici die zich echt bezig houden met de werkelijke problemen, geen schreeuwers (Wilders)
of borstkloppers (Rutte, Pechtold, Buma0
Heel moeilijk,maar zorgen dal de regerings- functionarissen zich aan hun verkiezingsbeloften
houden.
Het belang ervan blijven benoemen.
Het belang van stemmen blijven benadrukken en daarbij vooral de focus leggen bij het
persoonlijk belang van de burger.
Het gevoel geven dat ze gehoord worden
Het hebben van een duidelijk en eenduidig verhaal en dat op het pluche ook daadwerkelijk
waarmaken. Dat zal allicht bij de volgende verkiezingen meer mensen naar de stembus brengen.
Het maakt niet uit hoeveel mensen er komen. Of je moet op een doelgroep af willen gaan. Ik zou
zeggen , geen campagne, geen media. Laat het aan de mensen zelf over zonder beïnvloed te
worden.
Het nakomen van de vele beloftes zou de mensen wel doen stemmen.
Het spreekwoord is niet voor niets 'Of je nu wordt gebeten door de hond of door de kat'. Mensen
hebben het gevoel dat er toch niet wordt geluisterd. Politici laten zich voor de verkiezingen zien,
beloven van alles en dan doen ze vier jaar wat anders en zie je ze niet meer. De versplintering is
hier denk ik een oorzaak van.
Het verplicht stemmen weer invoeren
Het zelfde systeem invoeren als in België.
Huis aan huis schrijven met duidelijke informatie dat het in ieders belang is om te stemmen.
Maak sceptici t.a.v. Politiek duidelijk waarom het wel degelijk zin heeft te stemmen en welke
belangen voor hunzelf mee gediend zijn.
Iedereen moet zelf weten of hij gebruik maakt van het stemrecht. Het is een recht en geen plicht.
Ik probeer mensen te stimuleren en leg uit waarom,als iedereen dat in zijn omgeving zou doen
wellicht hebben we dan resultaat.
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Ik zou 't echt niet weten, wij gaan ALTIJD en proberen ook anderen te motiveren, maar voor
Maastricht is het toch eigenlijk vaak de 'ver van mijn bed show' omdat Den Haag niet veel doet
voor ons Limburg.........
Ik zou een verkiezingsbus inzetten die door de stad rijd. Mensen zijn gewoon lui om te lopen naar
het stem lokaal.
In september 2016 heb ik op een avond meegepraat over politieke zaken. Helaas niets meer van
vernomen alhoewel dit wel was beloofd! Zo geef je mensen dus niet veel vertrouwen in de
politiek. Als je als politiek mensen mee wil laten praten moet je ze ook serieus nemen. Daar gaat
het om.
Infrastructuur wegen, geld voor cultuur
Inspelen op de eigen verantwoordelijkheid
Inwoners informeren WAAROM (voor welke issues) het belangrijk is te gaan stemmen en niet
alleen zeggen dat het belangrijk is.
Is eigen keus, niets.
Kiezen weer verplichten
Komt die vraag niet wat laat?
Blijf proberen 'de politiek' toegankelijk te maken. Maak gebruik van social media maar ook L1 en
TV Maastricht kan daar 'n rol bij spelen.
Korting op de OZB bij stemmen.
Kopje koffie / koekje aanbieden
Bejaarde stemmers thuis ophalen en terugbrengen
Landelijke lijsttrekkers naar maastricht halen voor openbare optredens
Locale organisaties gebruiken, bekendhied in supermarkten, TV Maastricht
Luisteren naar die mensen
Maak de politiek eens geloofwaardiger en doe na de verkiezing hetgeen je voor de verkiezing
hebt beloofd
Maak het noodzakelijk om te stemmen
Maak stemmen duidelijker, overzichtelijker. Alle partijen mogen 3 voor hun belangrijkste punten
opschrijven, in begrijpelijke taal.
Maastrichtse items onder het voetlicht brengen voor die zaken waar Den Haag een rol in speelt.
Meer betrekken bij, maar zeker ook campagne voeren in Limburg, niet alleen maar navelstaren in
de Randstad.
Meer en zeer zeker meer de burger serieus nemen en er bij betrekken.
Meer informatie over de nu politieke zaken
Meer inspraak regelen via social media zodat politiek tastbaarder wordt
Meer interesse bijbrengen O.a. Een taak van de gemeenteraad. Wel zonder eigenbelang, de
burgers van Maastricht hebben dat zo langzamerhand wel door.
Meer interesse kweken. moeilijk met lijsttrekkers die beloven en vervolgens het laten
afweten.als het volk nee zegt dan zo draaien dat het toch ja wordt.
Meer verkiezing belofte's waarmaken, als dit word uitgevoerd zal het effect pas bij volgende
verkiezingen merkbaar zijn.
Meer voorlichting op scholen
Meer voorlichting voor alle groepen zoals ouderen en jongeren.
Stemplicht zou ook een optie kunnen zijn.
Bewust maken dat niet stemmen altijd in het voordeel is van je tegenstander
Meer zichtbare activiteiten in de stad
Men moet meer vertrouwen krijgen in de politiek. Dat krijgt men alleen voor elkaar als de politici
geen loze beloftes maken en zorgen dat ze ook de mensen steunen en niet alleen bezuinigen.
Mensen duidelijk maken welke belangen op het spel staan.
Mensen meer bewust maken van het belang van stemmen
13































Mensen willen eerlijke antwoorden en geen loze beloften. Stop met beloftes maken die men niet
nakomen kan.
Moeten verplicht stemmen het zelfde als je belasting moet betalen. Meer controle.
Mogelijkheid tot digitaal stemmen
Na de verkiezingen beloften waarmaken !!
Na de verkiezingen de onderwerpen/kwesties die tijdens de campagne zijn beloofd waarmaken.
Op die manier krijgen mensen hun vertrouwen in de politiek terug.
Oprechte en eerlijke informatie geven en geen achterkamertjes politiek.
Na de verkiezingen je houden aan je vooraf gegeven woord
Naar de mensen toe gaan met een goed verhaal
Net als in Belgie in de wet verplichten
Stemmen vanuit huis!!
Niet alleen in verkiezingstijd de mensen opzoeken maar mensen het hele jaar door proberen te
betrekken en aandacht te geven aan hun zorgen
Niet beloven, maar doen en dat ook duidelijk laten zien.
Om als politieke partij te doen wat gezegd word en niet na de verkiezingen weer doen wat
persoonlijk het beste uitkomt.
Om over specifieke onderwerpen te praten en niet elkaar
in een kwaad daglicht zetten.
Om te doen wat ze beloven.
Omdat er door te veel coalities bij elkaar te brengen het geen reet uitmaakt wat je stemt, ze
doen toch wat ze willen en nooit wat ze beloven, want dit kan niet meer omdat ze in een coalitie
zitten,
Online mogelijkheden. Tegenwoordig kunnen we alles met onze digiD. Betalingen,
belastingaangifte en aanvragen. Waarom niet stemmen.
Op middelbare scholen dmv vraagstukken, problemen die de jongeren aanspreken proberen
interesse te kweken. Al jong duidelijk maken wat de gevolgen kunnen zijn van niet stemmen. Ze
het belang van stemrecht bijbrengen.
Openbare discussies organiseren.
Opkomst plicht invoeren.
Politici moeten veel en veel meer voeling houden, en LUISTEREN naar hen door wie ze gekozen
zijn.
Zij VERTEGENWOORDIGEN hen.
Politici ook doen wat ze beloven geen loze beloften doen
Politici opleiden naar eerlijkheid
Politici verder laten kijken als 4 jaar
Buitenlandpolitiek te belichten
Politici zouden wat meer ruggengraat en echte onkreukbaarheid moeten krijgen. Door alle
onderonsjes en de almacht van ambtenaren krijgen we de indruk dat alles al voorgekookt is, met
het gouvernement voorop.
Politiek geloofwaardiger maken
Politiek is ongeloofwaardig geworden en tegelijkertijd onwaardig.
Postieve insteek en perspectieven schetsen.
Probeer te achterhalen waarom die mensen niet gaan stemmen
Roep de mensen op niet te gaan stemmen, heeft allemaal geen enkele zin.
Specifieke voor Maastricht en ook andere regio's geldende problematiek in het programma
opnemen. Herkenbaar voor mensen
Stembus naar de mensen brengen, letterlijk een bus in het buitengebied waar mensen op een
bepaalde tijd terecht kunnen.
Meer Limburgsche kandidaten die in den Haag meer Limburgse plannen ondersteunen.
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Stemhokjes naast de deur
Stemmen verplichten
Stemmen weer verplicht maken
Stemplicht
Stemplicht invoeren (3x)
Stemplicht invoeren.
Stemplicht invoeren. Iedereen heeft een mening en SCHREEUWT deze rond, maar gaan stemmen
is er niet bij. De spreuk ' Waar ik op stem levert toch niets op, die aan de macht komt, gaat mij
toch bijten ' voort meestal de boventoon.
Stemplicht weer invoeren
Structureel voorlichting op scholen vanaf het basisonderwijs. Met als metgide bijvoorbeeld het
invoeren van schooldebatten
TV Spotjes over limburgse belangen
Tweederde. Vindt ik al veel
Veel duidelijker en steviger poneren van oplossingen
van allerlei problemen.
Alles gaat veel te soft.
Veel leerlingen en studenten enthousiasmeren
Verduidelijking partij programma's, bondiger en duidelijker
Minder partijen, max 5 partijen
Verplicht stellen
Verplicht stemmen
Verplicht stemmen (belgie)
Verplicht stemmen invoeren
Verplicht stemmen weer invoeren
Verplichten
Verplichten anders uitkeringen afkorten
Verplichten wettelijk zoals in belgie
Verplichten. (2x)
Verplichten....
Vertrouwen in de politiek herstellen.
Via kranten en internet met indringende oproepen
Volgens mij is de enige oplossing om stemmen weer verplicht te maken zoals vroeger, maar of
dat effectief is....??
Vooral bij jongeren valt er veel winst te halen door op scholen en universiteiten meer aandacht
te besteden aan maatschappijleer, hoe de rechtsstaat werkt en hoe onze parlementaire
democratie functioneert, en dat het van belang is om je te verdiepen in het bestuur van je land /
ondernemingsraad / pensioenfonds / vakbond / etc.
Voorlichting geven
Voorlichting op TV en andere laagdrempelige media ( Fb enzo).
Weer verplicht maken van stemmen
Wie zijn deze mensen? Mobiliseren van deze mensen hangt sterk af van doelgroep.
Zal is moeilijk worden. Wie kan je nog geloven ???
Zal moelijk worden om bewoners ervan te overtuigen naar de stembuis te gaan. Problerem is dat
er weinig vertegenwoordigert uit de regio zijn. Dat zou meer mensen kunnen bewewgen om te
stemmen.
Zal niet eenvoudig zijn. er zullen altijd mensen zijn die onvoldoende interesse/vertrouwen enz.
hebben
Zoals het nu gaat, zichtbaar zijn en in gesprek gaan , zie de uitslag en de hoge opkomst
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Zonder dwang of beloning zal dit niet lukken.
Zorgen dat het vertrouwen in de politiek terug komt is is het veel beloven en niets doen.
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