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PF Provinciale Verkiezingen 2019

V000

Provinciale verkiezingen 2019

Bedankt dat u mee wilt doen aan deze vragenlijst over de provinciale verkiezingen. Wij zijn
benieuwd hoe u denkt over deze verkiezingen en wat volgens u belangrijke thema's zijn. De

resultaten worden onder andere gedeeld met de politieke partijen voor de provinciale
verkiezingen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

V001

In hoeverre heeft u interesse in de politiek?
1 = Geen interesse, 10 = Veel interesse  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeentelijke politiek  
 
Provinciale politiek  
 
Landelijke politiek  
 
Europese politiek  
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V002

Kunt u aangeven hoe tevreden of ontevreden u bent met de volgende zaken?
1 = Zeer ontevreden, 10 = Zeer tevreden  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet ik niet
De provinciale politiek

De politiek in Den Haag

De Europese politiek

Bestuur van uw gemeente

De Nederlandse samenleving

Uw belangrijkste dagelijkse activiteit
(werk, studie e.d.)
De Nederlandse economie

Uw woonsituatie

Uw gezondheid

Uw financiële situatie

Uw buurt

Vrienden- en kennissenkring

V003

In hoeverre beschouwt u zichzelf als een ontevreden of tevreden burger?

Zeer ontevreden
Ontevreden
Niet tevreden of ontevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Weet ik niet
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V004

Hieronder volgen stellingen over de samenleving en de (provinciale) politiek. Kunt u
aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen?  
 

 
Zeer
mee
oneens

Oneens Neutraal Eens
Zeer
mee
eens

Weet
ik
niet/ 
geen
mening

Over het algemeen zijn de meeste mensen
wel te vertrouwen  
 
Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de
omgang met mensen  
 
Ik voel mij gehoord door de politiek  
 
Ik vind de Provinciale Staten van Fryslân
belangrijk  
 
Ik vind de provinciale overheid belangrijker
dan de landelijke overheid  
 
Ik weet wat de provinciale overheid doet  
 
De Provincie doet onvoldoende voor mensen
zoals ik  
 
De meeste provinciale politici zijn bekwame
mensen die weten wat ze doen  
 
Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed
op wat de Provincie doet  
 
Fryslân krijgt te weinig aandacht in de
landelijke politiek  
 
De Nederlandse regering weet wat er in
Fryslân leeft  
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V005

Hieronder volgen stellingen over de rol van burgers in politiek. Kunt u aangeven of
u het eens of oneens bent met de volgende stellingen?  
 

 
Zeer
mee
oneens

Oneens Neutraal Eens
Zeer
mee
eens

Weet
ik
niet/  
geen
mening

Burgers moeten meer meebeslissen over
belangrijke politieke kwesties
Ik wil graag betrokken worden bij het maken
van beleid voor Fryslân
Burgers weten beter wat er speelt dan
overheden
De overheid verwacht momenteel te veel
betrokkenheid van burgers
De overheid moet geen overheidstaken
overdragen naar burgers

V006

De provincie en gemeenten hebben verschillende taken. We zouden graag van u
willen weten welke overheid de onderstaande taken volgens u uitvoert.
 
 
Geeft u alstublieft van de onderstaande taken aan of deze volgens u door de provincie, gemeente of
beiden worden uitgevoerd.  
De antwoorden zullen aan het einde van de vragenlijst worden getoond.  
 

 Provincie Gemeenten Beiden Weet ik niet
De leiding over politie en brandweer

Geld vrijmaken voor weidevogels

Organisatie van het streekvervoer

Subsidiëren van culturele activiteiten

Behoud van karakteristieke monumenten

Uitkeringen toekennen

Bevorderen van de werkgelegenheid en
vestiging van bedrijven
Maken van plannen om meer toeristen naar
Fryslân te halen
Huisvesting van scholen

Regelen van thuiszorg

Aanleg van fietspaden, wegen en bruggen

Aanwijzen van plekken voor windmolens
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V007

Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Gaat u
stemmen?

Ja, ik ga zeker stemmen
Ja, ik ga waarschijnlijk stemmen
Nee, ik ga waarschijnlijk niet stemmen
Nee, ik ga zeker niet stemmen
Dat weet ik nog niet
Wil ik niet zeggen

V008

Waarom gaat u 20 maart (waarschijnlijk) stemmen?
U mag meerdere antwoorden aanvinken  
 

Door te stemmen oefen ik invloed uit

Door te stemmen geef ik een signaal af

Ik vind dat stemmen moet

Ik voel betrokkenheid bij de politiek

Ik ben enthousiast om te gaan stemmen

Ik vind de reuring rond verkiezingen leuk

De verkiezingen spelen een belangrijke rol in mijn omgeving

Zeg ik liever niet
Andere reden, namelijk:

V009

Waarom gaat u 20 maart (waarschijnlijk) niet stemmen?
U mag meerdere antwoorden aanvinken  
 

Mijn stem maakt geen verschil

Ik kan de invloed van mijn stem niet overzien

Door niet te stemmen geef ik een signaal af

Ik vind dat ik niet hoef te stemmen

Ik weet niet op wie ik moet stemmen

De persoon of partij van mijn voorkeur staat niet op het stembiljet

Ik voel geen binding met de politiek in Fryslân

Ik heb geen vertrouwen in de politiek

Mijn situatie maakt het lastig om te stemmen

Zeg ik liever niet
Andere reden, namelijk:
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V009c

De provincie Fryslân staat voor vele keuzes. Hieronder kunt u steeds kiezen uit
twee opties. In sommige gevallen kan het zijn dat u beide opties niet goed vindt of
juist voor beide voorstander bent. Zou u toch kunnen aangeven welke van beide
voor u de voorkeur heeft.
Kiest u voor de optie links of de optie rechts.  
 

 
Optie
links  
<<<<<

Weet
niet/kan
niet
kiezen

Optie
rechts  
>>>>>

 

Geen nieuwe windmolens  
 

Meer windmolens  
 

Minder subsidie voor cultuur  
 

Meer subsidie voor cultuur  
 

Ganzen afschieten  
 

Ganzen beschermen  
 

Minder investeren in Friese taal  
 

Meer investeren in Friese taal  
 

Geen inspanningen doen om
meer toeristen naar Fryslân te
trekken  
 

Toerisme in of naar Fryslân
bevorderen  
 

 
 
Soms moeten er keuzes worden gemaakt tussen verschillende onderwerpen,
waarbij het één plaats moet maken voor het andere. Wij vragen u weer een keuze
te maken tussen twee opties.
Kiest u voor de optie links of de optie rechts.  
 

 
Optie
links  
<<<<<

Weet
niet/kan
niet
kiezen

Optie
rechts  
>>>>>

 

Faciliteren landbouw  
 

Meer natuurgebied  
 

Windmolens  
 

Zonneparken  
 

Ieder dorp een eigen
windmolen  
 

Windmolens concentreren in
parken  
 

Extra bedrijventerrein  
 

Meer recreatiegebied  
 

Al het OV binnen Fryslân
elektrisch  
 

Betere wegenverbinding met de
Randstad  
 

Betere treinverbinding
Randstad

Betere verbinding via de weg
met Randstad

Meer inzetten op duurzaamheid Meer inzetten op versterken
economie
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V011

Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in
Nederland?
1 = Geen enkel vertrouwen, 10 = Alle vertrouwen  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet ik niet
De regering

De gemeente

De pers

De politie

De Tweede Kamer

De grote ondernemingen

De provincie

De vakbonden

De rechtspraak

V012

Wat zijn volgens u momenteel de twee belangrijkste zaken die in Nederland spelen?
U mag maximaal twee zaken kiezen  
 

Jeugd en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Samenleven en normen en waarden

Verkeer

Sociaal stelsel / Verzorgingsstaat

Immigratie en integratie

Inkomen en economie

Internationaal / Nederland in de wereld

Gezondheids- en ouderenzorg

Onderwijs

Werkgelegenheid

Politiek en bestuur (overheid)

Milieu, klimaat en energiekwesties

Fysieke leefomgeving

Kunst en cultuur
Iets anders, namelijk:
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V013

Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in Fryslân? Waar bent u zeer
negatief of boos over of waar schaamt u zich voor als het om de Friese samenleving
gaat? Wilt u met enkele trefwoorden de belangrijkste problemen aangeven?

1

 
 
 
 

2

 
 
 
 

3

 
 
 
 

V014

En wat vindt u juist goed in Fryslân? Waar bent u zeer positief of blij over of trots
op als het om de Friese samenleving gaat? Wilt u met enkele trefwoorden de
belangrijkste onderwerpen aangeven?

1

 
 
 
 

2

 
 
 
 

3
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V015

Hieronder staat een rijtje met zaken die specifiek voor de provincie Fryslân spelen.
Wat zijn volgens u momenteel de twee belangrijkste zaken waar de Provincie
prioriteit aan moet geven?
U mag maximaal twee zaken kiezen  
 

Gas/zout/zand-winning

Oplossingen voor landbouw, landschap, biodiversiteit en veenweidegebied

Digitale bereikbaarheid (internet)

Wonen voor jongeren

Versterken MKB in Fryslân

Toerisme

Leefbaarheid provincie

Friese cultuur en taal

Bereikbaarheid (binnen Fryslân en met de rest van Nederland)

Krimp

Werkgelegenheid

Koploper worden op duurzaamheid

Voorzieningen en de spreiding daarvan
Iets anders, namelijk:

V016

Kent u de volgende Friese bestuurders (van naam)?  
 
 Ja Nee
Arno Brok

Sander de Rouwe

Michiel Schrier

Klaas Kielstra

Sietske Poepjes

Johannes Kramer
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V017

Hoe belangrijk of onbelangrijk is de partij waarop u landelijk stemt in uw keuze
voor een provinciale partij?

Heel onbelangrijk
Onbelangrijk
Neutraal
Belangrijk
Heel belangrijk
Ik stem nooit

V020

Besluiten die de Provincie neemt worden bekend gemaakt via de Leeuwarder
Courant, het Friesch Dagblad en via de website van de provincie. Wist u dit?

Ja
Nee

 
 
U kunt dan als burger nog invloed uitoefenen of uw mening kenbaar maken. Heeft
u dit wel eens gedaan?

Nee
Ja, per brief
Ja, ik heb gebeld
Ja, ik ben naar een Statenmarkt geweest
Ja, ik ben naar een Statencommissie geweest
Op een andere manier, namelijk:

V021

In dit onderzoek zijn allerlei onderwerpen aan de orde geweest. We willen nog
graag weten hoe u al met al vindt dat het gaat met Nederland. Vindt u dat het over
het algemeen de verkeerde kant of de goede kant op gaat in Nederland?

Duidelijk de verkeerde kant op
Iets meer de verkeerde dan goede kant op
Iets meer de goede dan de verkeerde kant op
Duidelijk de goede kant op
Weet ik niet
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V022

We willen ook graag weten hoe u al met al vindt dat het gaat met Fryslân. Vindt u
dat het over het algemeen de verkeerde kant of de goede kant op gaat in Fryslân?

Duidelijk de verkeerde kant op
Iets meer de verkeerde dan goede kant op
Iets meer de goede dan de verkeerde kant op
Duidelijk de goede kant op
Weet ik niet
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V100

Tot slot nog een paar vragen over wat u van deze vragenlijst vond:  
 

Vond u het onderwerp van deze vragenlijst interessant?

Helemaal niet interessant
Niet interessant
Neutraal
Interessant
Heel interessant

 
 
Vond u het makkelijk of moeilijk om de vragen te beantwoorden?

Heel moeilijk
Moeilijk
Neutraal
Makkelijk
Heel makkelijk

 
 
Vond u de vragenlijst nuttig?

Zeer nutteloos
Nutteloos
Neutraal
Nuttig
Zeer nuttig

 
 
Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst?
U kunt nog 255 karakters gebruiken
 
 

Nee, ik heb geen opmerkingen.
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V101

Einde vragenlijst

Namens het Fries Sociaal Planbureau hartelijk dank voor het invullen!

Team Panel Fryslân

 

 

Voor de geïnteresseerden volgen hieronder de antwoorden op de vraag 'De provincie en
gemeenten hebben verschillende taken. We zouden graag van u willen weten welke overheid
deze onderstaande taken volgens u uitvoert'.

Geld vrijmaken voor weidevogels  Provincie

Maken van plannen om meer toeristen naar Fryslân te halen  Provincie

Aanwijzen van plekken voor windmolens  Provincie

Subsidiëren van culturele activiteiten  Beiden

Behoud van karakteristieke monumenten  Beiden

Bevorderen van de werkgelegenheid en vestiging van bedrijven  Beiden

Organisatie van het streekvervoer  Provincie

Aanleg van fietspaden, wegen en bruggen  Beiden

De leiding over politie en brandweer  Gemeente

Uitkeringen toekennen  Gemeente

Regelen van thuiszorg  Gemeente

Huisvesting van scholen  Gemeente


