Argumentenkaart Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Mijn stem maakt geen verschil
Mijn ene stem op het totaal aantal stemmen in mijn gemeente maakt geen verschil.
De partij van mijn voorkeur heeft geen zicht op deelname aan het nieuwe gemeentebestuur.
Ik sta sympathiek tegenover een kleine partij, maar die maakt geen kans op een zetel.
Gemeenten hebben nauwelijks iets te zeggen over zaken die ik belangrijk vind.
Door te stemmen oefen ik invloed uit
Met mijn stem heb ik invloed op hoe en door wie mijn gemeente wordt bestuurd.
Ik wil een (nieuwe) partij aan een zetel in mijn gemeenteraad helpen.
Ik wil voorkomen dat een bepaalde partij het voor het zeggen krijgt in mijn gemeente.
Met mijn stem steun ik een specifieke kandidaat voor de gemeenteraad.
Met mijn stem beïnvloed ik een thema dat ik belangrijk vind (zoals veiligheid, zorg, wonen of een lokaal thema).
Mijn stem heeft bij de verwachte lage opkomst relatief veel invloed.
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invloed

Mijn
invloed

Ik kan de invloed van mijn stem niet overzien
Ik weet vooraf niet met welke partij(en) mijn voorkeurspartij wil besturen.
Ik weet vooraf niet op welke punten mijn voorkeurspartij na de verkiezingen water bij de wijn gaat doen.

Door niet te stemmen geef ik een signaal af
Door te stemmen geef ik een signaal af
Ik ben tevreden over het huidige gemeentebestuur en stem op een partij die hieraan heeft bijgedragen.
Ik ben teleurgesteld in het huidige gemeentebestuur en stem op een partij die dat ook is.
Met mijn stem geef ik een signaal af aan de nationale politiek.

Ik vind dat stemmen moet
Ik zie stemmen als een burgerplicht.
Ik vind dat niet-stemmers geen recht van spreken hebben en ik wil zelf niet tot die categorie behoren.
Door te stemmen laat ik zien dat ik ons democratische systeem serieus neem.
De media-aandacht heeft mij ervan overtuigd dat deze verkiezingen belangrijk zijn.

Mijn
overtuiging

Wel

Waarom
stem ik 21 maart
wel of niet voor
mijn gemeenteraad?

Niet stemmen is voor mij de manier om te protesteren tegen het huidige bestuur en/of het politieke systeem.

Ik vind dat ik niet hoef te stemmen
Ik ben van mening dat democratie een schijnvertoning is en doe daar niet aan mee.
Ik vind dat ik mijn aandacht beter kan richten op mijn directe omgeving, hier heb ik meer invloed op.

Mijn
overtuiging

Niet

Ik weet niet op wie ik moet stemmen
Met zo veel partijen waaruit ik moet kiezen zie ik door de bomen het bos niet meer.
De stemwijzers die ik invul brengen me in verwarring waardoor ik het niet meer weet.

De persoon of partij van mijn voorkeur staat niet op het stembiljet
Mijn voorkeurspartij doet in mijn woonplaats niet mee aan de verkiezingen.
Op elke partij of politicus is wel iets aan te merken, er is niemand met wie ik het voldoende eens ben.

Ik voel betrokkenheid bij de politiek
Ik voel me bevoorrecht in een democratie te leven en doe er daarom graag aan mee.
Ik wil voorkomen dat ik achteraf baal van de uitslag en spijt krijg dat ik niet heb gestemd.

Ik voel geen binding met de politiek in mijn gemeente
Politiek en de gemeenteraad staan te ver van mijn leefwereld af.
Ik voel me niet verbonden met mijn woonplaats.

Ik ben enthousiast om te gaan stemmen en vind de reuring rond de verkiezingen leuk
Ik vind stemmen leuk en ervaar het als een bijzondere gebeurtenis.
Ik vind het leuk om via stemwijzers en partijprogramma’s uit te zoeken op wie ik zal stemmen.
Ik vind het leuk dat ik erbij hoor als ik stem; dat alle media-aandacht voor politiek ook voor mij bedoeld is.
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Ik heb geen vertrouwen in de politiek
Ik wantrouw politici, het zijn naar mijn gevoel onbetrouwbare baantjesjagers die uit zijn op eigen gewin.
Ik ben kwaad over het gemak waarmee politici beloften breken op punten die voor mij belangrijk zijn.

Mijn situatie maakt het lastig om te stemmen
De verkiezingen spelen een belangrijke rol in mijn omgeving
Veel mensen in mijn omgeving vinden dat je hoort te gaan stemmen.
Ik geef het goede voorbeeld aan mensen in mijn omgeving door te gaan stemmen.

Mijn
situatie

Mijn
situatie

Over deze kaart
Deze Argumentenkaart laat zien welke argumenten mensen hebben om wel of niet te gaan stemmen bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze Argumentenkaart is gemaakt op basis van een
vergelijkbare Argumentenkaart die we in 2017 maakten over de Tweede Kamerverkiezingen.

Mensen in mijn omgeving lachen me uit als ik zeg dat ik ga stemmen.
Een fysieke beperking en/of de locatie van het stembureau maakt het mij lastig om te stemmen.
Ik heb de benodigde papieren niet (meer), zoals een stemkaart en/of een geschikt legitimatiebewijs.
Ik begrijp de stemprocedure niet.
Ik heb het te druk of te zwaar met mijn eigen leven om me ook nog om de politiek te bekommeren.
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