Heeft u ideeën om de verkiezingsopkomst te bevorderen?53 reacties
Nee (12)
nee (5)
Openbare en eerlijke discussies uitvoeren op marktplein op drukkere dagen dus op vrijdag en
zaterdag
Het geeft geen zin. veel beloven en niets doen
Een flyer/folder/krant verspreiden met programma's van alle partijen (dus actief)
Ja deze gelijk te laten lopen met andere gemeenteraads verkiezingen :-)
Meer in de media
De bestuurders zich meer betrokken voelen bij de burger!
Geen
Partijen moeten duidelijk maken dat de burger ( maar ook de raadsleden ! ) echt iets te vertellen
hebben . Te vaak hoort de burger dat de raadsleden ( en B&W) m.b.t. belangrijke zaken geen(of zeer
beperkt) bevoegdheden heeft ( bv. Schiphol / Tennet /Woningbouw in buitengebieden ).Fusies en
aankopen "kunstwerken"" heeft slechts de interesse van een zeer beperkt aantal inwoners.
verkiezingskrant maken ; niet enkel vertrouwen op online-presentaties. Echter wel met interviews en
kritische wedervragen; geen krantje met partijprogramma's en uitgemolken polariserende one-liners.
Voorlichting over het nut van lokale verkiezingen. (Voor zover het nut heeft, want ook de lokale politiek
heeft altijd het eigenbelang voorop en nooit het belang van de burger)
In weekbladen steeds een onderwerp toelichten door iedere partij. Bv hoe om te gaan met de komst
van 5G
in jullie verkiezingen programma duidelijk info over de wijk wat de plannen zijn. eventueel een link
naar jullie website.
Confronteer mensen met de gevolgen als men niet stemt. Nu is het voor velen de ver van mijn bed
show
Helderheid verschaffen over de keuzen, zodat men minder hoeft te twijfelen over de keuze. B.v.
voornoemd gezamenlijke verkiezingen boekje.
Iets GRAPPIGS en niet alleen de smekende dingen dat mensen aub moeten stemmen
Niet echt
Meer aandacht in de lokale kranten en op website van de gemeente
Kom naar de kernen toe en laat duidelijk je mening zien aangaande de belangrijke items die daar
lokaal spelen.
Neen
Door een aantal actuele onderwerpen aan te kaarten wat speelt in onze gemeente!
Probeer meer uit te voeren van wat je belooft. Je kan niet zonder coalities in Nederland maar dat is
geen reden om je halve partijprogramma los te laten
Ja, politiek moet doen wat burgers willen. Raad is er voor de burgers niet andersom. participatie !!!
geen idee
meer info met betrekking kosten samenvoegen haarlemmerliede met haarlemmermeer.
Eerlijkheid, openheid en doen wat er beloofd wordt
niet afzetten op andere partijen. iedere 10e stemmer belonen.
Zie vraag 10
aparte locatie
de bevolking meer betrekken bij de politiek
Betrek de jeugd en hun interesses er bij
Blijven benoemen waar concreet jullie betrokkenheid ligt. En waar jullie voor staan. En veel in de
publiciteit blijven
Meer actief zijn in de lokale pers.
Richt stembureau's in bij winkels.
Geef de burger het gevoel terug dat zijn mening er toe doet in plaats van maximaal in te steken op
bedrijvigheid die wel erg veel beslag gaat leggen op leefruimte in te polder. In Rijsenhout voorbeelden
te over.

Geef per partij 3 belangrijkste hoofdpunten in lokale media zodat je niet hele programma's van alle
partijen hoeft door te worstelen!
Laat mer zien wat de partijen van plan zijn. Geef ons informatie.
Eerder en meer mediaaandacht
geen
Online stemmen via DIGI-D
Prominent aanwezig zijn in alle media, maak geen beloften die je niet waar kunt maken.
Ik denk dat veel inwoners niet blij zijn dat de gemeente afhankelijk is van instanties van buiten de
Haarlemmermeer, regionaal bestuur, openbaar vervoer. Regelmatig lees je dat een wethouder geen
invloed (meer) heeft op een regionale of openbaar vervoer beslissing en dat de gemeente maar
maatregelen moet treffen tbv bv openbaar vervoer, voor veel mensen de wereld op zijn kop. Het wordt
tijd dat Haarlemmermeer meer baas wordt in eigen polder. Propageer dat eens.

