PVV
De gemeente Venlo heeft aan het eigen gemeentepanel over hoe zij denken over de PVV en
wat ze er van vinden dat deze partij mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “De gemeente Venlo is vrij in de keuze om deelnemers uit
het eigen gemeentepanel kiezersvragen over de PVV te
stellen”

(n=149)
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Maar niet alleen over de pvv
Vrij land: U mag vragen wat u wilt.
Vrijheid in het stellen van vragen is oké. . Antwoorden, dat maakt ieder zelf wel uit.
Ik zou de vraag níét gesteld hebben i.v.m alweer aandacht voor deze partij
Doet u dit ook als het over een andere partij gaat ?
Iedereen staat vrij om niet te antwoorden op deze vraag
Artikel 1 vd grondwet dus vrijheid van mening ras religie en sexe is een groot goed
in ons land...
De stelling boven dit hoofdstuk is vreemd geformuleerd. Daardoor is het niet
duidelijk wat de strekking is. Kijk er nog eens naar!
Inwoners die pvv willen stemmen bepalen dat zelf en hoeven dat niet vooraf aan
wie dan ook kenbaar te maken.
Men moet zelf weten waar op men stemt moet de gemeente zich niet mee
bemoeien.
Nadat het de 2e partij van NL is en het merendeel van Venlo erop heeft gestemd,
heeft deze partij het recht om aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen!
Wat voegt de verkregen informatie toe als het gaat om beleidszaken ?
Dan kan de gemeente net zo goed iemand in het stemhokje neer zetten. Als je dit
als gemeente vraagt zegt dat meer iets over de zwakte van de gevestigde partijen.
De gemeente moet zich primair bezighouden met de taken die zij verplicht zijn aan
haar burgers, dat is het goed besturen! Dit wordt heden ten dage zeer slecht
gedaan, dus bemoei u niet met de politiek als zodanig.
Ingreep in de prive keuze vrijbeid .
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PVV is een politieke partij zoals alle anderen.
Wat is het doel van het gemeentepanel en wat gebeurt er met de resultaten?

1.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) eens bent met
de stelling?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:







Het is HUN gemeentepanel, punt uit en het is aan ons om te bepalen of dat wel zo'n
represeantatief beeld geeft
Mening is al gegeven door de kiezers.
Nederland is een democratisch land
Vragen staat vrij
Vrijheid blijheid
Zie toelichting bij vraag 3
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1.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) oneens bent
met de stelling?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Als gemeente moet je partij neutraal handelen
Bij een andere partij gebeurt dit ook niet
De gemeente mag die vraag niet eens stellen aan hun inwoners
Gemeente is aan zet als de verkiezingen voorbij zijn
Gemeenteambtenaren zijn nu al bang dat ze uit hun slaapnest moeten komen als er in de
politiek wijzigingen ontstaan.
Het gaat de gemeente absoluut niets aan waarom en waarop er gestemd wordt.
Het gaat de gemeente niks aan.
Is linkse indoktrinatie
Kiezen is een prive zaak
Privé
Stelletje angsthazen. Zijn nu al bang dat de PVV straks de bestaande partijen zal afrekenen op
hun wanbeleid
Te gepolitiseerde vraagstelling
Zeer onduidelijk geformuleerde vraag
Zie boven
Zie bovenstaande
Zo krijgt de PVV weer onnodig nadrukkelijke aandacht.
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2. Wat is volgens u de meest gestelde vraag aan Geert Wilders?











































Bent u echt serieus ??
Bent u tegen de islam
Blondeert u uw haar maandelijks?
Buiten de islamisering van Nederland, welke punten heeft U partij nog meer?
Die zal hopelijk zijn.
Geert !! , hoe kan het dat u voorbij bent gelopen door Forum Voor Democratie ?.
Doe het zelf of wie anders
Gaat u in deze niets aan
Geen idee maar wat een onzinnige vraag.
Geen woorden maar daden!
Geen woorden maar daden! Hij roept alleen maar en doet niets! Hij zaait alleen onrust!
Geen woorden maar daden.
Geert, hoe dan?
Heeft niets met gemeentepolitiek te maken.
Helemaal niet nodig gewoon meedoen!
Hij moet ophouden met mensen uit te sluiten.
Hoe breed & dik die plank voor zijn kop is?
Hoe dan Geert ?
Hoe dan, Geert?
Hoe dan?
Wat zijn de gevolgen op lange termijn?
Hoe dan? (2x)
Hoe hij andere 'problemen', los van integratie, aanpakt
Hoe hou je het vol
Hoe lang blijft de Nederlandse regering hun landgenoten voor de gek houden
Hoe wil je waar maken wat je verkondigd
Hoe wilt hij regeren in Venlo
Hoe wordt dat hooghartig ambtenarendenken en -doen eindelijk verleden tijd.
Hoedan?
Hou eens op met iedereen zwart te maken maar doe zelf eens iets in plaats van altijd maar
kritiek te uiten .
afbreken kan iedereen , maar opbouwen.
Ik ken de standpunten van de PVV en hoop van harte dat ze niet in de gemeente raad komen en
nog erger een wethouder krijgen. We leven echter in een democratie dus de meerderheid telt.
In hoeverre kan Geert mee regeren? Gezien het verleden.
INTERESSEERT me niet
Kan de pvv iets doen aan de kaalslag aan groen dat hier in venlo al jaren aan de gang is.
Kom met daden en oplossingen.
Niet alles van anderen afkraken, dat mag gerust als de PVV met wat beters komt.
Matigd u uw politieke standpunten mbt de gemeenteraad verkiezingen?
Mening over de Islam
Neem je ook verantwoordelijkheid
Of alles wat hij zegt ,of hij dat ook wil waar maken.
Of en welke oplossingen hij heeft voor zijn denkbeeldige landsproblemen
Of hij Burgemeester van Venlo wordt
Of hij racist is
Waar bemoeit de gemeente zich mee
Waar blijven je oplossingen?
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Waar ga je naar de kapper?
Waar gaat dit nou eigenlijk over?
Waarin hij zo'n racist is?
Waarom
Waarom bent u tegen buitenlanders
Waarom gaat hij zo ver om iedereen over een kam te scheren
Waarom hij door alle politieke partijen wordt genegerd
Waarom hij niet meeregeert.
Logisch. Alle partijen sluiten hem muit.
Waarom ligt in jouw spreken en handelen de nadruk toch zo sterk op het creëren van afstand
tussen mensen van verschillende culturen en religies in plaats van het verbinden van die mensen.
Waarom schreeuwt u zo?.
Waarom wilt u mensen / groepen mensen uitsluiten ipv zorgen voor een included samenleving
Waarom zoveel haat?
Waarom, dat hij op moment dat het erop aankomt, de stekker eruit trekt.
Wanneer ga je eindelijk eens doen wat je al jaren roep
Wanneer gaat u meebesturen of regeren.h
Wanneer hebben jullie de absolute meerderheid?
Wanneer hef je je 'partij' op?
Wannerr gaan we echt beginnen met Nederland weer terug te winnen
Wat ga je doen voor Venlo
Wat ga je werkelijk doen als je mag besturen
Wat gaat u doen in venlo
Wat gaat u doen tegen de instroom van imigranten
Wat hij doet tov de vluchtelingen en buitenlanders
Wat hij gaat doen aan de overlast van onze burgers
Wat hij voor de bewoners van de gemeente Venlo kan betekenen
Wat is dit voor een partij zonder leden .8
Wat is je programma en hoe denk je dit waar te kunnen maken.
Wat is uw verkiezingsprogramma
Wat zijn visie is op het beleid in Nederland.
Welke uitvoerbare wijzigingen, gaan er zeker doorgevoerd worden.
Wil je duidelijker zijn
Wilders heeft niets te maken met de gemeenteraadsverkiezingen. Dus deze vraag is niet ter zake.
Zoals al op de spoorbrug stond: 'Hoe dan, Geert?'
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