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V1 Onze nieuwe burgemeester richt zich vooral op…:
Beantwoord: 264 Overgeslagen: 0
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49.62% 131

41.67% 110

29.55% 78

28.41% 75

17.80% 47

17.05% 45

16.29% 43

14.39% 38

14.02% 37

13.26% 35

8.71% 23

2.27% 6

Totaal aantal respondenten: 264  

# ANDER WOORD, NAMELIJK (MAXIMAAL 50 TEKENS) DATE

1 haar wekelijkse column in Hét Gemeentenieuws 4/21/2021 1:48 PM

2 miljeu 4/18/2021 3:28 PM

3 GEEN windmolens. !!! 4/16/2021 9:20 AM

4 milieu 4/14/2021 9:22 PM

5 Recht door zee, balans tussen mens- en zaakgericht 4/10/2021 12:42 PM

6 Voortrekker in verbinding van inwoners 4/6/2021 9:56 PM

7 Hier is een keuze ondoenlijk aangezien alle genoemde items belangrijk zijn. 4/6/2021 9:48 PM

8 Al het bovenstaande 4/6/2021 9:30 PM

9 Dat hij of zij zichtbaar is. Op straat, bij evenementen laagdrempelig is in contact met de
burgers

4/6/2021 8:35 PM

10 Nederasselt 4/6/2021 8:34 PM

11 Milieu en natuur 4/6/2021 8:13 PM

12 Duurzaamheid en een toekomstbestendige gemeente 4/6/2021 1:22 PM

13 Burgers moeten beter gehoord en gezien worden. Communicatief valt er nog wel wat te halen. 4/6/2021 1:18 PM

14 Grote empathie 4/5/2021 5:44 PM

15 100% neutraliteit in de rol als voorzitter van de Raad 4/3/2021 3:59 AM

16 bezorging papieren versie Het Gemeente Nieuws aan alle inwoners ! 4/2/2021 4:15 PM

17 Cultuur en toerisme 4/1/2021 9:10 PM

18 Verbinden 4/1/2021 8:35 PM

19 Buitengebied 4/1/2021 6:42 PM

20 natuur en milieu 3/31/2021 6:37 PM

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

álle inwoners

goed en integer bestuur

openbare orde, veiligheid en handhaving

álle 4 de dorpen en kernen

regionale samenwerking

een klantvriendelijke en dienstverlenende organisatie

initiatieven vanuit de samenleving

het verenigingsleven

kwetsbare groepen in de samenleving

ondernemers en bedrijfsleven

ander woord, namelijk (maximaal 50 tekens)

landelijk netwerk
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21 Het behoud van korte lijnen met gemeente 3/31/2021 6:35 PM

22 Poeet 3/31/2021 11:12 AM

23 samengaan met Mook Middelaar 3/30/2021 5:13 PM
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V2 Onze nieuwe burgemeester is vooral …:
Beantwoord: 259 Overgeslagen: 5
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39.77% 103

36.68% 95

36.29% 94

29.34% 76

23.17% 60

20.85% 54

18.53% 48

16.60% 43

14.67% 38

11.20% 29

9.27% 24

8.49% 22

5.02% 13

4.63% 12

2.70% 7

Totaal aantal respondenten: 259  

# ANDER WOORD, NAMELIJK (MAXIMAAL 50 TEKENS) DATE

1 progressief 4/15/2021 11:56 AM

2 Ook hier is een keuze ondoenlijk. 4/6/2021 9:49 PM

3 Voor openheid 4/6/2021 1:19 PM

4 Alles wat hier boven wordt benoemd 4/6/2021 1:18 PM

5 Een heuse burgervader/ burgermoeder 4/5/2021 8:38 PM

6 Jong en dynamisch 4/5/2021 3:40 PM

7 Die meedenkt en luistert naar de inwoners en ondernemers 4/3/2021 1:41 PM

8 Iemand uit de gemeente 4/1/2021 6:43 PM

9 laagdrempelig 3/31/2021 9:40 PM

10 tussen de bewoners en samenwerkend 3/31/2021 7:42 PM

11 Eerlijk 3/31/2021 6:18 PM

12 een handhaver! 3/31/2021 7:45 AM

13 Fusiebereod 3/30/2021 4:01 PM

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar

betrouwbaar en integer

verbindend

betrokken en meelevend

iemand die boven de partijen staat

bekend met onze regio

strategisch en heeft visie

daadkrachtig en standvastig

communicatief

vernieuwend

hét boegbeeld van de gemeente

samenwerkend

ander woord, namelijk (maximaal 50 tekens)

gezaghebbend

initiatiefrijk
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V3 Geef uw mening en maak de volgende zin af:Onze nieuwe
burgemeester …(maximaal 150 tekens)

Beantwoord: 183 Overgeslagen: 81

# REACTIES DATE

1 heeft hart voor cultuur 4/22/2021 1:33 PM

2 Is aanwezig en herkenbaar, voor de gemeente en haar inwoners, komt op voor
inwonerparticipatie, bewaakt de bestuurlijke integriteit.

4/21/2021 4:11 PM

3 zet een goede traditie van haar voorganger voort. 4/21/2021 1:49 PM

4 Politiek onafh,rechte rug,verbindend,gezag.Professioneel,integer,energiek.Oog voor
veiligh,zwakkeren,duurzaamh,in gesprek mt inwo ipv economisch gewin

4/20/2021 2:34 PM

5 geeft de gemeente Heumen nog beter door aan de volgende generatie 4/19/2021 8:17 PM

6 staat voor de belangen van Heumen in regionale samenwerking 4/19/2021 7:03 PM

7 Realiseert zich dat het fijn is om in Heumen te wonen, en wil dat zo houden. 4/18/2021 9:40 PM

8 die wederom een vrouw mag zijn moet transparant en verbindend werken voor inwoners en in
de regio.

4/18/2021 5:45 PM

9 heeft vooral belangstelling voor milieu zaken. vooral geen windmolens, maar wel
zonnepanelen. starters- en senioren woningen. natuur aandacht

4/18/2021 3:38 PM

10 Is er voor de inwoners en houd de dorpen leefbaar! 4/17/2021 7:13 PM

11 Democratic gekozen worden, en het niet via de oude politieke clubjes in de raad zitten. 4/17/2021 3:10 PM

12 Geeft ruimte in de raad voor burgers om in de raadzaal. Stelt zichzelf niet steeds op de
voorgrond. Doet meer dan bloemetjes wegbrengen.

4/17/2021 2:25 PM

13 Moet niet alleen in heumen, overasselt , nederasselt maar ook aan malden denken en zich
laten zien! Malden is een dood dorp geworden!

4/17/2021 1:14 PM

14 Mag net zo iemand zijn als Marriët of haar voorganger. 4/17/2021 1:14 PM

15 Is jong van geest en brengt dynamiek naar de gemeente Heumen. 4/16/2021 10:46 AM

16 Moet je meenemen! Een no- nonsense figuur! 4/16/2021 9:23 AM

17 is bij voorkeur een vrouw, die haar mannetje staat en niet schroomt om een duidelijke visie te
laten horen

4/15/2021 9:49 PM

18 kan er toe bijdragen dat in de gemeente Heumen iedereen prettig kan leven in een voor
hem/haar geschikt huis ken leefomgeving

4/15/2021 1:06 PM

19 is bij voorkeur een vrouw en rekent af met 'oudejongenskrentenbrooddorpspolitiek' 4/15/2021 11:58 AM

20 Moet nrt als burgemeester Mittendorff 4/14/2021 11:57 PM

21 Mag weer een vrouw zijn ,met betrekking tot iedereen die daar behoefte aan heeft 4/14/2021 9:26 PM

22 is een vrouw met gevoel voor humor en groene vingers. 4/14/2021 9:23 PM

23 spreekt altijd de waarheid, is open en doet niet mee aan politiek gedoe. 4/14/2021 5:31 PM

24 Betrokken bij al haar inwoners en alle dorpen. Hij/zij luistert naar de bewoners en doet wat met
hun wensen en behoeften.

4/14/2021 5:24 PM

25 is zichtbaar, betrokken en zorgt voor een transparante bestuurscultuur. 4/12/2021 8:35 PM

26 Richt zich niet enkel op Malden maar heeft aandacht voor alle 4 dorpen en is verbindend 4/12/2021 4:06 PM
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27 Is iemand die Heumen samenbrengt en vertegenwoordigd 4/11/2021 8:33 PM

28 Is iemand die malden op de kaart zet en waar we trots op kunnen zijn. 4/11/2021 3:49 PM

29 Is ons visitekaartje en staat midden in onze maatschappij 4/10/2021 12:43 PM

30 Spreekt met zijn hart en ziel en straalt rust uit en weet dat die wil 4/9/2021 7:09 AM

31 Laat zich niet ondersneeuwen door het Rijk van Nijmegen en gaat voor een goede besturing
van onze kleine groene gemeente.

4/8/2021 9:50 PM

32 dient verbindende capaciteiten te bezitten 4/8/2021 5:42 PM

33 moet zichtbaar een visie hebben voor de toekomst van deze gemeente en deze uitdragen.
Verbinden, luisteren en acteren

4/8/2021 5:07 PM

34 staat boven de partijen, heeft toekomstvisie, ook op langere termijn. 4/7/2021 8:02 PM

35 J 4/7/2021 5:45 PM

36 Is open en duidelijk, is een vrouw, communicatief sterk. Humorvol en een sterke verbinder 4/7/2021 3:39 PM

37 Staat voor haar taak 4/7/2021 3:20 PM

38 Moet meer doen voor gezelligheid in het dorp. Breng de mensen samen door meer initiatieven
te ondersteunen en laat de gemeente opbloeien.

4/7/2021 9:03 AM

39 Moet er zijn 4/7/2021 1:11 AM

40 Luistert naar ons burgers 4/6/2021 11:16 PM

41 Is een mooi mens en drempelloos benaderbaar 4/6/2021 9:58 PM

42 Weet wat de gemeente en haar inwoners nodig heeft 4/6/2021 9:53 PM

43 Laat zich zien. Leeft mee. Verbindt etc. 4/6/2021 9:50 PM

44 Is voor alle inwoners, en laat zich overal zien en is wel de leider voor alle 4/6/2021 9:36 PM

45 Is samenwerkend, staat open voor initiatieven (komt zelf met initiatieven). 4/6/2021 9:19 PM

46 is medelevend, sterk, klantvriendelijk, integer en zij is een vrouw! 4/6/2021 9:11 PM

47 Wil gezien worden, weet wat er in de dorpen afspeelt en durft keuzes te maken. 4/6/2021 9:09 PM

48 Komt bij voorkeur uit de regio, is positief, betrokken en staat open voor nieuwe initiatieven. 4/6/2021 9:09 PM

49 is een jonge man of vrouw met ambitie om zich in te zetten voor alle inwoners. 4/6/2021 8:57 PM

50 Overstijgt de dorpspolitiek 4/6/2021 8:50 PM

51 Is een verbindenr, toegankelijk, zichtbaar en betrokken in Heumen 4/6/2021 8:36 PM

52 Is zichtbaar. Laagdrempelig 4/6/2021 8:36 PM

53 Zou ook bij nederasselt betrokken moeten zijn. Gaat zorgen voor koopwoningen voor starters
in Nederasselt.

4/6/2021 8:36 PM

54 Betrouwbaar, verbindend, oog voor de kerndorpen, laagdrempelig voor de inwoners en dat hij of
zij zijn mannetje staat.

4/6/2021 8:27 PM

55 Heeft hart voor de diverse dorpen in de gemeente en gevoel voor natuur en milieu 4/6/2021 8:15 PM

56 Is iemand die de ambitie heeft om alle dorpskernen gelijkwaardig te behandelen en enkel
Malden als voorzieningenhart ziet.

4/6/2021 8:13 PM

57 voor iedereen benaderbaar 4/6/2021 8:06 PM

58 Moet houden van Heumen en haar inwoners 4/6/2021 7:28 PM

59 Staat klaar voor elke Heumenaar 4/6/2021 6:33 PM

60 Is positief, rechtvaardig, gezaghebbend en heeft een luisterend oor waardoor hij/zij verbindt. 4/6/2021 4:36 PM

61 stelt inwoners centraal en is realistisch over de toekomst van deze gemeente 4/6/2021 2:46 PM
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62 Is geen lid van een politieke partij, ligt goed bij veel mensen, kan goed voorzitten, is
rechtvaardig

4/6/2021 2:31 PM

63 Zorgt ervoor dat Heumen een innovatieve en toekomstbestendige gemeente is. 4/6/2021 1:23 PM

64 Heeft het “woord” burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, ziet de burger staan. De
gemeente is er voor de burger ... en niet andersom

4/6/2021 1:22 PM

65 Sstaat dicht bij de mensen 4/6/2021 1:20 PM

66 Is het integere directieve verbindende goed communicerende bestuurlijke aanspreekpunt voor
jong oud arm rijk wit of zwart

4/6/2021 1:19 PM

67 Denkt mee met ondernemers, sociaal en betrokken bij de mensen . Snel met reageren op
aanvragen en geen muggenzifterij.

4/6/2021 1:17 PM

68 Moet weten wat er speelt, kordaat optreden, openstaan voor anderen, hart hebben voor de
gemeente

4/6/2021 1:14 PM

69 Is zichtbaar, benaderbaar en daadkrachtig 4/6/2021 1:12 PM

70 verbind 4/6/2021 12:39 PM

71 Vestigt zich na aanstelling binnen de gemeente om duidelijk zichtbaar te zijn binnen alle
dorpen van de gemeente Heumen.

4/6/2021 11:44 AM

72 is bekend met de regio en mengt zich onder de inwoners en weet wat er onder hen leeft! 4/6/2021 11:08 AM

73 Is makkelijk benaderbaar, en komt op voor alle bewoners! 4/5/2021 8:38 PM

74 moet er voor iedereen zijn en boven de partijen staan 4/5/2021 5:45 PM

75 Jong, dynamisch, integer, vernieuwend, sociaal en intelligent. Gun dit een beginnende
burgermeester

4/5/2021 3:42 PM

76 is empatisch, verbindt alle groepen in de gemeente en is een waardig vertegenwoordiger in
regionale overleggen.

4/5/2021 2:33 PM

77 Bekende in de samenleving en bekend met het lokale leven 4/5/2021 11:13 AM

78 Is er voor alle heumenaren 4/5/2021 3:55 AM

79 gaat in gesprek met inwoners, is daadkrachtig, kan delegeren, maar houdt de vinger aan de
pols.

4/3/2021 8:10 PM

80 Sociaal. Sympathiek. Toegankelijk. Oprecht. Geïnteresseerd. Goede voorzitter. Open. Zet zich
in voor groene gemeente. Stressbestendig.

4/3/2021 5:57 PM

81 Dient een verbinder te zijn 4/3/2021 2:22 PM

82 Een persoon die empathie heeft ,die geluiden uit de samenleving serieus neemt ,maar deze
ook werkelijk omarmd .

4/3/2021 1:48 PM

83 is betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente en weet de betekenis van de vier
dorpskernen op waarde te schatten.

4/3/2021 1:37 PM

84 Komt uit een van de vier dorpen en is een vrouw en is niet gebonden aan een politieke partij. 4/3/2021 1:19 PM

85 zoekt samenwerking binnen en buiten de gemeente en heeft oog voor de verbinding tussen
mensen en verenigingen.

4/3/2021 11:58 AM

86 is wars van politieke spelletjes en achterkamertjes, komt op voor kwetsbare zaken, heeft een
hart voor dorpscultuur.

4/3/2021 10:53 AM

87 Is jong. We zijn geen afvoerputje voor bijna uitgerangeerde burgemeesters. 4/3/2021 4:01 AM

88 Heeft enige jaren bestuurservaring 4/2/2021 9:20 PM

89 Initieert afbouw zorgkosten. 4/2/2021 4:20 PM

90 liefst net zo toegankelijk/hartelijk als de huidige burgemeester 4/2/2021 4:17 PM

91 is een aanwinst voor onze gemeente 4/2/2021 3:31 PM
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92 is een echte leider en verbinder die stimulerende impulsen geeft aan een actief
gemeentebestuur

4/2/2021 12:52 PM

93 Zorgt dat de gemeente zich door blijft ontwikkelen en maakt de redio aantrekkelijk voor woon-
en werkgelegenheid

4/2/2021 12:12 PM

94 Is iemand die midden in de gemeenschap staat, communicatief sterk, zichtbaar, betrouwbaar
en eerlijk is. Bij voorkeur is de nieuwe burgemeester jong!

4/2/2021 12:12 PM

95 staat voor een sterk, onafhankelijk Heumen, is op zaterdag te zien op de sportvelden en is
vooral toegankelijk

4/2/2021 11:08 AM

96 staat midden in de dorpsgemeenschap en is betrokken 4/2/2021 10:19 AM

97 moet emphatisch, verbindend, sociaal en zichtbaar zijn 4/2/2021 9:52 AM

98 moet zichtbaar zijn. 4/2/2021 8:21 AM

99 Bestand tegen de waan van de dag. 4/1/2021 10:36 PM

100 X 4/1/2021 9:26 PM

101 Is toegankelijk, benaderbaar, staat dicht bij de burger en heeft oog voor de hedendaagse
problematiek die leeft in de gehele gemeente.

4/1/2021 9:22 PM

102 Is een man of vrouw die bekend is met onze gemeente en leiding geeft aan een progressief
democratisch beleid.

4/1/2021 9:12 PM

103 Kan goed luisteren , geen oordeel, besluiten laten nemen , de emoties in de raad in toom
houden: niveau wordt daar nu te veel door bepaald

4/1/2021 8:38 PM

104 Dat de partijen in onze gemeente elkaar vinden in het belang van de inwoners 4/1/2021 8:13 PM

105 Heeft bestuurlijke ervaring en heeft de Nederlandse nationaliteit en geen dubbele nationaliteit 4/1/2021 7:18 PM

106 Is iemand uit de gemeente, en die bekend is met alle vier de dorpen. Dus ook Heumen en
Nederasselt

4/1/2021 6:45 PM

107 is iemand die waar hij of zij voor staat 4/1/2021 5:36 PM

108 Onafhankelijk, academisch, sociaal bewogen, bestuurder met visie 4/1/2021 1:45 PM

109 Leidt vergaderingen goed 4/1/2021 12:51 PM

110 staat boven de partijen, is benaderbaar, is tegen gekonkel en is ervan overtuigd dat het
gemeentelijk apparaat er voor de burger is.

4/1/2021 12:12 PM

111 ... 4/1/2021 11:46 AM

112 dient boven de partijen te staan en het beste voor te hebben met de gehele Heumense
gemeenschap en zich niet laten beinvloeden door Nijmegen

4/1/2021 9:16 AM

113 Is heumenaar onder de heumenaren, richt zich op feiten en durft stelling te nemen tegen
fakenews, verbindend bij politiek gevoelige onderwerpen

4/1/2021 8:36 AM

114 is representatief, communicatief en het boegbeeld van Heumen 4/1/2021 8:32 AM

115 Is trots op haar inwoners en bedrijven en staat voor een financieel gezond beleid 4/1/2021 7:37 AM

116 Is ruimdenkend, kijkt ook naar wat de inwoners belangrijk vinden. Weloverwogen gemeentelijke
uitgaven. Transparant en eerlijk

3/31/2021 11:13 PM

117 Moet iemand zijn onder de 55 jr, die tussen de mensen staat, het belang van onze gemeente
ten alle tijd voorop steld

3/31/2021 10:07 PM

118 kan zich goed identificeren met de inwoners van de gemeente en de inwoners en stemt daarop
af. Inwoners voelen zich door de burgermeester gehoord.

3/31/2021 9:42 PM

119 is aanspreekbaar en luistert naar wat er speelt onder de inwoners van de gemeente. 3/31/2021 9:13 PM

120 Is Empatisch, rustig en vertrouwen gevend, met een flexibele, beheerste boven de partijen
staande bestuursstijl.

3/31/2021 8:56 PM
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121 Koestert de kleinschaligheid van de gemeente en zet in op samenwerking met buurgemeentes 3/31/2021 8:18 PM

122 Is menselijk, benaderbaar en empathisch 3/31/2021 8:05 PM

123 is de kartrekker die zorgt dat de gemeente actief en meewerkt, beleid is onderschikt aan de
totaal gerealiseerde projecten in een periode.

3/31/2021 7:51 PM

124 Neemt ons op ‘n inspirerende, doortastende, en inclusieve wijze mee in haar visie voor onze
dorpen rekening houden met de verschillende belangen.

3/31/2021 7:42 PM

125 is een graag geziene gast op iedere plek in de gemeente 3/31/2021 7:27 PM

126 Is verbindend en voor alle inwoners 3/31/2021 7:24 PM

127 Realistisch zijn en zich niet mee laten slapen door dingen die landelijk populair zijn maar in
werkelijkheid niet realistisch.

3/31/2021 6:46 PM

128 heeft een groen en sociaal hart 3/31/2021 6:38 PM

129 Krijgt een prachtige gemeente om te besturen 3/31/2021 6:37 PM

130 Moet eerlijk en open zijn naar iedereen 3/31/2021 6:19 PM

131 zal met open oog de samenleving van de gemeente Heumen dienen, streng waar nodig,
ontvankelijk waar mogelijk.

3/31/2021 1:34 PM

132 Houd de wethouders met megalomane plannen en klimaatwaanzin in toom 3/31/2021 12:59 PM

133 Mag een prettig mens zijn en aanspreekbaar en zichtbaar zijn, en gedichten hoog in het
vaandel zetten, zoals ook marriet middendorff is.

3/31/2021 11:16 AM

134 Onze nieuwe burgemeester moet een voorbeeld zijn voor onze gemeente. 3/31/2021 11:06 AM

135 is het gezicht van de gemeente Heumen: verbindend, oprecht betrokken en met gevoel voor
samenwerking en duurzaamheid.

3/31/2021 10:57 AM

136 Is sociaal, een mens zonder capsones 3/31/2021 10:07 AM

137 Is verbindend door het vermogen de verenigingsleven in de dorpen te bevorderen. 3/31/2021 9:22 AM

138 moet zoals het woord zegt "BURGERmeester" zijn, dus toenaderbaar, communicatief & niet
arrogant

3/31/2021 8:58 AM

139 moet zichtbaar zijn in de gemeente, ook in de kleinere kernen 3/31/2021 8:02 AM

140 Moet vernieuwend en innovatief zijn. Daarnaast vooruitstrevend zijn om de gemeente als
geheel te ontwikkelen.

3/31/2021 7:53 AM

141 moet handhaven op hangjeugd (kerkplein,onder hoge brug) ipv vertroetelen waardoor overlast
juist groter word voor omwonenden die wel belasting betalen

3/31/2021 7:50 AM

142 Werkt samen in de regio 3/31/2021 7:18 AM

143 Net als de vorige burgemeester 3/31/2021 7:05 AM

144 is iemand die geinteresseerd is in de mensen. Zonder nep lach en verwijst maar haar
secretaresse als je haar iets vraagt, zoals de huidige.

3/30/2021 11:52 PM

145 Beschermd het groen in de gemeente 3/30/2021 11:43 PM

146 Moet vooral de dorpse cultuur bewaren en zorgen dat de ambtenaren er voor het volk zijn en
niet het volk voor de ambtenaren zoals het nu en toe lijkt

3/30/2021 11:10 PM

147 luistert naar alle inwoners, beschermt de mensen en plekken die het nodig hebben, en creëert
kansen

3/30/2021 10:43 PM

148 Is niet ouder dan 55 jaar 3/30/2021 10:34 PM

149 Moet meer de wijken in en met bewoners in gesprek gaan om te ontdekken wat er leeft in onze
gemeente

3/30/2021 10:23 PM

150 Is jong, betrokken, staat zelf midden in het leven en maakt daar ook deel vanuit. Een jonge
vrouw zou mooi staan in deze gemeente

3/30/2021 10:23 PM
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151 Innovatief, oog voor de mens 3/30/2021 10:00 PM

152 Is daadkrachtig 3/30/2021 10:00 PM

153 Denkt aan de toekomst 3/30/2021 9:46 PM

154 is een sociaal betrokken persoon 3/30/2021 9:40 PM

155 Moet verbinden, betrouwbare makkelijke zichtbare persoon zijn 3/30/2021 9:34 PM

156 Weet wat er speelt binnen de gemeente en verliest de behoeftige medemens niet uit het oog 3/30/2021 9:34 PM

157 Denkt aan alle generaties, bezoekt kenmerkende plekken in de regio en maakt de gemeente
populairer en vernieuwend

3/30/2021 9:13 PM

158 zorgt dat overlast van jeugd vooral s avonds wordt aangepakt zodat heumen een fijne plek
blijft om te wonen

3/30/2021 9:10 PM

159 Yyyyyyyy 3/30/2021 8:44 PM

160 is een boegbeeld naar buiten, aanspreekbaar en komt uit de regio 3/30/2021 8:43 PM

161 Bij voorkeur een vrouw. 3/30/2021 7:58 PM

162 Gekozen door inwoners 3/30/2021 7:53 PM

163 Moet tussen de mensen kunnen staan en verbinden 3/30/2021 7:26 PM

164 Wil graag herindelem 3/30/2021 6:52 PM

165 Weet de belangen van inwoners, ondernemers, de positie in de regio te behartigen. Weet de
gedeelde belangen te benoemen en verbinden.

3/30/2021 6:16 PM

166 Maakt van inwoners van Heumen de meest tevreden mensen in Nederland 3/30/2021 5:18 PM

167 is niet eerst de waarnemend burgemeester van Heumen geweest. 3/30/2021 5:16 PM

168 is voor ons allen. 3/30/2021 5:11 PM

169 Is een jonge bestuurder die verbindend leiding aan het college kan geven en op een
waarderende wijze onderzoekt wat er leeft in de gemeente

3/30/2021 4:36 PM

170 Is zichtbaar, verbindend, eerlijk, betrouwbaar, neemt veel initiatief, draagt zorg voor alle
inwoners, is open en ze is een vrouw

3/30/2021 4:35 PM

171 Moet er zijn voor alle mensen uit de gemeente en een brede interesse hebben voor wat er
leeft.

3/30/2021 4:00 PM

172 Is een integer bestuurder met aandacht voor de dorpen en dorpelingen en eenvoudig
benaderbaar

3/30/2021 3:59 PM

173 een persoon die niet hoeft te switchen tussen standvastig en empatisch maar dat altijd in
zijn/haar wezen combineert

3/30/2021 3:44 PM

174 moet een mensen mens zijn. feeling hebben bij de verschillende dorpsculturen en deze
bewaken en respecteren

3/30/2021 3:34 PM

175 Kijkt ook naar de toekomst voor de jeugd en starters 3/30/2021 3:19 PM

176 Moet zichtbaar en toegankelijk zijn 3/30/2021 3:19 PM

177 Moet niet uit de politiek komen 3/30/2021 2:59 PM

178 is jong en innovatief. Denkt out of the box. 3/30/2021 2:53 PM

179 moet een man/vrouw worden van onze gemeente en er voor de inwoners van de gemeente
Heumen zijn

3/30/2021 2:49 PM

180 is aanspreekbaar, open, betrouwbaar en integer en standvastig en is er voor alle mensen uit
elke dorpskern

3/30/2021 2:48 PM

181 Moet oog hebben voor de belangen van de inwoners 3/30/2021 2:32 PM

182 is geen burgemeester, maar een burgermaat 3/30/2021 2:23 PM
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183 bla 3/30/2021 1:53 PM
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96.41% 215

9.87% 22

5.38% 12

7.62% 17

V4 Uw gegevens:Ik ben …(meerdere antwoorden mogelijk)
Beantwoord: 223 Overgeslagen: 41

Totaal aantal respondenten: 223  

# ANDERS, NAMELIJK ...OF, GEEF HIERAAN WELKE MAATSCHAPPELIJKE INSTELLING
U VERTEGENWOORDIGT:

DATE

1 gepensioneerd maar woon al bijna 40 jaar in deze gemeente 4/15/2021 1:06 PM

2 Dorpsraad lid van Nederasselt 4/10/2021 12:44 PM

3 Bijna inwoner van gemeente heumen 4/7/2021 5:45 PM

4 commissielid 4/5/2021 2:33 PM

5 Overasseltse Boys 4/3/2021 11:58 AM

6 de Fietsersbond 4/2/2021 8:23 AM

7 Voorzitter grootste werkgever van de gemeente Heumen 4/1/2021 5:36 PM

8 Commissielid in de gemeenteraad 4/1/2021 12:51 PM

9 Voedselbank 4/1/2021 8:36 AM

10 werkzaam bij de gemeente 4/1/2021 8:32 AM

11 Carnavals veren 3/31/2021 10:08 PM

12 Betrokken inwoner 3/31/2021 8:57 PM

inwoner van de
gemeente Heumen

ondernemer in
de gemeente...

ik
vertegenwoor...

anders,
namelijk ......

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

inwoner van de gemeente Heumen

ondernemer in de gemeente Heumen

ik vertegenwoordig een maatschappelijke instelling in de gemeente Heumen

anders, namelijk ...of, geef hieraan welke maatschappelijke instelling u vertegenwoordigt:
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13 Regionale dichter 3/31/2021 11:17 AM

14 ik zit als vrijwilliger in het bestuur van een vereniging in de gemeente Heumen 3/31/2021 7:57 AM

15 Culturele instelling 3/30/2021 11:53 PM

16 Irvn 3/30/2021 6:52 PM

17 kj 3/30/2021 1:53 PM
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5.83% 13

18.39% 41

55.16% 123

20.63% 46

V5 Ik ben ...
Beantwoord: 223 Overgeslagen: 41

TOTAAL 223

jonger dan 25
jaar

25 tot 40

40 tot 65

65 of ouder

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

jonger dan 25 jaar

25 tot 40

40 tot 65

65 of ouder


