Maart 2018

Input Lochems Verkiezingsdebat
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van
het inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’ en in
februari een korte peiling over het Lochems
Verkiezingsdebat heeft plaatsgevonden. Hiermee
leverden de panelleden hun bijdrage aan het
debat. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag
delen wij enkele belangrijke resultaten met u en
stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Aantal deelnemers en betrouwbaarheid

Stemgedrag
Bent u van plan om te gaan stemmen op 21 maart?

Ja (92%)
Nee (2%)
Weet ik (nog) niet (6%)

43,3%
56,7%

In totaal hebben 531 van de 1.227 panelleden
meegedaan aan het onderzoek; een respons-rate van
43,3%. Het onderzoek is door het grote aantal
respondenten statistisch betrouwbaar. De resultaten
zijn representatief over de kernen van de gemeente en
over geslacht.

95%

4,2%

Statistisch betrouwbaar

Foutmarge

De stembereidheid onder de respondenten is groot
(92%). Hierbij dient rekening mee gehouden te worden
dat de panelleden van 'Lochem Spreekt' over het
algemeen erg betrokken zijn bij de gemeente en
daarmee vermoedelijk ook een hogere bereidheid
hebben om te stemmen.
In werkelijkheid heeft 64,5% van de kiesgerechtigden
gestemd. Dat is 0,3% lager dan in 2014.

Ja, ik stem!

92%

Aangedragen onderwerpen
De respondenten konden 3 onderwerpen opgeven voor het debat en bij ieder onderwerp een toelichting geven. In
totaal zijn er 1.237 onderwerpen opgegeven. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in een aantal hoofdthema’s.
Hieronder staat de top 10 van hoofdthema's.
Leefbaarheid

Infrastructuur

15%

11%

Openbare ruimte

11%

Zorg

Duurzaamheid

Economie

7%

7%

7%

Gemeentelijk
bestuur

Verkeersveiligheid

9%

8%

Milieu

6%

Veiligheid

4%

Wat is er met de resultaten gebeurd?
Op maandagavond 19 maart 2018 werd in de raadzaal van het gemeentehuis van Lochem het
verkiezingsdebat gehouden. Alle zeven partijen die meededen aan de verkiezingen namen deel aan het debat:
GemeenteBelangen, D66, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en Meedenken met Lochem. Het debat werd geleid
door Jan Bart Wilschut uit Winterswijk.
De thema’s van het debat zijn gekozen op basis van de uitkomst van de enquête onder het inwonerpanel
'Lochem Spreekt'. Daarbij werd rekening gehouden met verschillende typen onderwerpen: in het eerste thema
werden leefbaarheid en duurzaamheid samengenomen. Het tweede onderwerp was zorg, specifiek met
betrekking tot ouderen omdat deze doelgroep vaak terugkwam in de reacties. Ten slotte ging het derde thema
over gemeentelijk bestuur, toegespitst op participatie van inwoners.
De verschillende thema’s werden telkens ingeleid door een panellid van 'Lochem Spreekt': deze mensen waren
geselecteerd uit de mensen die dat thema ook hadden aangedragen. Hun inspirerende en prikkelende
bijdragen vormden de aanleiding tot het debat dat daar op volgde tussen telkens tussen twee of drie politieke
partijen.
Het debat werd bijgewoond door meer dan 150 inwoners en daarnaast door circa 350 mensen gevolgd via de
live verbinding op internet. Na afloop werd het debat ook nog eens door bijna 400 mensen teruggekeken.
Kijk hier het debat terug.

