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De gemeenteraad van Horst aan de Maas
Op dit moment zijn er 27 raadsleden in Horst aan de Maas.

8. Weet je wie de leden van de gemeenteraad zijn?
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Als ik iemand persoonlijk moet hebben dan bel ik wel naar de gemeente of ik kijk op de
website van de gemeente
Ik ben niet zo in de politiek geinteresseerd
Omdat ze altijd alleen voor zich zelf zorgen
Geef mij maar geert wilders die maakt die andere slaapmutsen wakker hoe die andere
slaapmutsen lullen dat is alleen maar eigenbelang die zitten er niet voor het volk maar
voor hun zelf alleen eigenbelang

3

9. Bezoek je wel eens een gemeenteraadsvergadering?
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Ik ben zelf gemeenteraadslid
Alleen als er voor mij echt belangen op het spel staan.
Toen in de gemeente mijn bouwaanvraag behandeld werdt
Een keer geweest i.v.m. het Gasthoes.
Een keer geweest, maar ik vind het niet echt toegankelijk voor burgers. Oa het taalgebruik
en de termen die gebruikt worden schrikken af en scheppen nog meer afstand.
Eigenbelang die vegen alleen zijn eigen straatje schoon alle je ergens over klaagt of zoo dan
zeggen zij je bent de enige die klaagt waarom dan zijn zij er van af eigenbelang
Ik ben er wel eens bij geweest. M.n. bij de beslissing over het NGB. Ik heb hier zo`n bijsmaak
aan over gehouden dat ik hier niet meer naar toe ga. - politici zijn slechte mensen, die veel
schade aan de maatschappij aanbrengen (op alle nivo`s) - dualisme is dood
Omdat er ze praten hoe de wind waait waait mijn jasje
Tot voor een paar jaar bezocht ik raadsvergaderingen regelmatig. Nu vind ik het een
voorgekookte `show`.
Vaak onderwerpen die ik niet interessant vind
Worden meestal avond dan werk ik En heb ik eens een avond vrij wil ik graag eens iets
anders/leuks doen
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De vergaderingen van de gemeenteraad worden ook online uitgezonden

10. Kijk je online naar de gemeenteraadsvergadering?
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Als je in het buitengebied woont is dit onmogelijk.
Ben niet op de hoogte van de mogelijkheid
Die hebben toch een publieke baantje nee hoor alleen maar eigenbelang ook die
vluchtelingen zet ze maar langs de burgemeester of langs bergit op de laak nee hoor dat
doen ze niet die eigenbelang lullers daar koop ik niets voor
Die hele gemeenteraad boeit me niet. Doen toch wat ze zelf willen.
Gaap
Ik denk dat ik hier heel slechte zin van zou krijgen. Die mensen vertegenwoordigen mij echt
niet. By the way: ik ken steeds meer mensen, die nooit meer gaan stemmen. Het is dus niet
alleen de vraag of politici nog wel echt een mandaat van de kiezer hebben, maar zelfs of dit
systeem nog wel een mandaat heeft. In NRC stond een ware uitspraak: veel politici hebben
juridisch wel gelijk, maar moreel helemaal niet.
Ik wist niet dat dit ging
Omdat ik reeds aanwezig ben, ik kijk wel af en toe stukken terug.
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Inwoners krijgen de kans om tijdens zo`n vergadering de gemeenteraad toe te spreken over
iets wat hen aan het hart gaat.

11. Heb je hier al eens gebruik van gemaakt?
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Ben zelf gemeenteraadslid
Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat er geluisterd wordt. In veel partijen geldt dat de
partijlijn gevolgd dient te worden.
Je kunt raadsleden voor mijn gevoel beter benaderen via social media of via een afspraak
Maar ik kom wel vaak in de verleiding...
Naar mijn mening wordt er toch niet naar de burger geluisterd. Wat ze in het hoofd hebben
krijg je er niet zomaar uit.
Wist niet dat dit mogelijk was
Misschien de eerst volgende vergadering
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11.1 Over welk onderwerp ging het?
Toelichting

























Accomodaties
Algemene informatie.
Ashorst
Bestemmingsplan Burgemeester Cremersstraat te Grubbenvorst - twee maal.
Bestemmingsplan de Locht.
Bouw MFC
Bouwvergunning
De laan bomen in Griendtsveen.
Gasthuis
Gasthuisplein en bijbehorende omlegging binnenring Horst
Handhaving (2x)
Handhaving o.a ivm overlast door veehouderijen
Het idiote afvalbeleid dat in 2011 geintroduceerd is
Ik weet niet meer waar het over ging
Onderwijs
Over de coalitie CDA en SP dat die niet konden samenwerken na de verkiezingen.maar heb
er helaas nooit antwoord op gehad.
PGB
Sociaal Domein
Starten van eigen bedrijf ( hoorzitting)
Toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimte!
Hoogwater bestrijding en de ondernemen acties.
Was nog in de Gemeente Meerlo Wanssum
Westsingel en Zwembad
Zorg
Zwemvoorziening Horst aan de Maas
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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