
57,33% 348

56,01% 340

50,41% 306

42,01% 255

28,34% 172

22,73% 138

16,31% 99

Q1 Met welke van onderstaande punten moet de nieuwe burgemeester
affiniteit hebben? Kies er maximaal drie.

Answered: 607 Skipped: 0

Totale aantal respondenten: 607

Een veilige en
leefbare...

Een gemeente
die er voor ...

Een gemeente
waar inwoner...

Een gemeente
waar respect...

Een groene
gemeente

Een gemeente
waar ruimte ...

Een
innovatieve...

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

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Een veilige en leefbare gemeente

Een gemeente die er voor de inwoners is

Een gemeente waar inwoners en ondernemers worden betrokken bij beleidsvorming en beleidsuitvoering

Een gemeente waar respect voor elkaar de norm is

Een groene gemeente

Een gemeente waar ruimte is om te ondernemen

Een innovatieve gemeente
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Q2 Eigenschappen: hieronder verstaan we hoe een persoon van
nature is. Welke van de onderstaande eigenschappen heeft de nieuwe
burgemeester volgens u nodig? Kruis de vijf eigenschappen aan die u

het belangrijkst vindt.
Answered: 552 Skipped: 55

Begeeft zich
onder de...

Is een
bruggenbouwe...

Is betrouwbaar
en geeft het...

Is goed op de
hoogte van...

Is zichtbaar;
is het gezic...

Is duidelijk
burgemeester...

Inspireert,
motiveert en...

Is
daadkrachtig...

Heeft gevoel
voor het eig...

Kan in
begrijpelijk...

Is creatief,
ambitieus en...

Kan zich goed
in anderen...

Signaleert en
stimuleert...

Is een leider
met uitstral...

Heeft een
groot netwer...

Weet anderen
te overtuige...

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

ANTWOORDKEUZEN REACTIES
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58,51%
323

55,62%
307

53,99%
298

44,57%
246

43,30%
239

38,95%
215

37,50%
207

32,79%
181

28,62%
158

26,99%
149

17,93%
99

17,93%
99

13,59%
75

12,14%
67

9,96% 55

7,61% 42

Totale aantal respondenten: 552

Begeeft zich onder de burgers, gaat gemakkelijk met mensen om, leeft met hen mee en is voor iedereen gemakkelijk
benaderbaar.

Is een bruggenbouwer, staat boven de partijen, weet mensen, groepen en belangen met elkaar te verbinden.

Is betrouwbaar en geeft het goede voorbeeld qua normen en waarden.

Is goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en ziet wat deze voor West Betuwe betekenen, weet wat er
speelt in de gemeente, de ambtelijke organisatie en de politiek.

Is zichtbaar; is het gezicht van de gemeente en straalt dit ook uit.

Is duidelijk burgemeester van alle inwoners.

Inspireert, motiveert en biedt vertrouwen / laat mensen samenwerken en geeft daarbinnen genoeg ruimte voor individuele
ideeën en ambities.

Is daadkrachtig en neemt liever het initiatief dan af te wachten.

Heeft gevoel voor het eigen karakter en de cultuur van de gemeente West Betuwe; met inbegrip van alle kernen waaruit de
gemeente bestaat.

Kan in begrijpelijke taal uitleggen waar het om gaat.

Is creatief, ambitieus en komt met nieuwe ideeën en oplossingen.

Kan zich goed in anderen verplaatsen.

Signaleert en stimuleert noodzakelijke (democratische) vernieuwingen en krijgt hier draagvlak voor.

Is een leider met uitstraling die de koers van de gemeente bepaalt.

Heeft een groot netwerk waarbinnen hij of zij voor de gemeente actief is.

Weet anderen te overtuigen van een standpunt, maar kan zich ook laten overtuigen.

3 / 10

Een nieuwe burgemeester voor gemeente West Betuwe SurveyMonkey



58,57% 287

41,43% 203

Q3 We hebben u geen eigenschappen en kwaliteiten voorgelegd die
we voor een burgemeester vanzelfsprekend vinden, zoals: Bindend

vermogen Onafhankelijk Integer Stressbestendig (heeft veerkracht en
treedt met rust en vertrouwen op bij calamiteiten) Vindt u nog andere

eigenschappen of vaardigheden belangrijk voor de nieuwe
burgemeester?
Answered: 490 Skipped: 117

TOTAAL 490

# JA, NAMELIJK DATUM

1 empatisch vermogen 3-4-2019 10:00

2 Eigenlijk vind ik alle eigenschappen van vraag 2 belangrijk. 3-4-2019 9:48

3 Hij/zij moet vooral eerlijk zijn en gemaakte beloften waarmaken. Kan dat eens niet, leg het dan
eerlijk uit.

3-4-2019 9:46

4 leiderschap 3-4-2019 7:18

5 Moet leiding kunnen geven aan een klasje van 31 kleuters ;-) 3-4-2019 7:03

6 Betrouwbaar, mensgericht 2-4-2019 22:29

7 betrouwbaar 2-4-2019 19:10

8 Onbaatzuchtig. Niet bezig met zijn/haar volgende functie. 2-4-2019 18:56

9 Integer en respectvol. Een voorbeeld bestuurder en gezagdrager. 2-4-2019 18:47

10 Lef, besluitvaardig en resultaatgericht 2-4-2019 16:52

11 Om de man-vrouw verhouding beter weer te geven zou de nieuwe burgemeester een VROUW
moeten zijn

2-4-2019 11:56

12 Gewoon zijn als de oude burgemeester van Lingewaal 1-4-2019 19:41

13 Eerlijk, oprecht en gaat verder dan.. voor zijn/haar inwoners. Dit is héél belangrijk in de
gemeente!!

1-4-2019 19:00

14 Respect voor iedereen 1-4-2019 16:33

15 Respectvol 1-4-2019 16:26

Nee

Ja, namelijk

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

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Nee

Ja, namelijk
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16 de politieke partijen aangegeven dat in hun partijprogramma's bitter weinig over ouderen en
ouderenbeleid te lezen is. Hoe zou het zijn met de risicoinschatting van het ontbreken van dat
beleid.

1-4-2019 13:46

17 Graag een vrouw! 1-4-2019 13:28

18 Niet van een politieke partij zijn maar een neutraal persoon 1-4-2019 12:53

19 Geen politieke "gekleurdheid" en rekening houde met de wil van bewoners in plaats van lobby's
en belangen

1-4-2019 12:40

20 leider 1-4-2019 12:35

21 Moet zich kunnen inleven in de diversiteit van de verschillende kernen en hun behoeften, w.o.
Ook het verenigingsleven.

1-4-2019 12:12

22 liefst iemand zonder "kruideniers" mentaliteit en/of overdreven religieus karakter 1-4-2019 10:45

23 grote mate van realiteitszin 31-3-2019 20:35

24 Flexibel en analytisch 31-3-2019 20:13

25 Gevoel voor humor 31-3-2019 19:13

26 Ambitieus; daadkrachtig 31-3-2019 19:05

27 woont en werkt al lange tijd in de regio 31-3-2019 18:51

28 sociaal geëngageerd 31-3-2019 16:57

29 Moet in alles EERLIJK zijn en daar met nadruk zijn gemeenteambtenaren toe uitnodigen /
dwingen. Integer, maar vooral ook op elk punt en in elke kleinigheid OPRECHT zijn en vinden
dat dat allemaal boven elk politiek principe uitgaat. Dit geldt dus ook (en vooral?!) voor
raadsleden.

31-3-2019 15:11

30 openheid van zaken en geen achterkamertjes politiek 31-3-2019 9:15

31 is onafhankelijk en houdt politiek en geloof gescheiden binnen de besluitvormingsprocessen 30-3-2019 18:06

32 Open, sociaal, 30-3-2019 9:00

33 Hij weet dat hij burgemeester wordt van een gemeente waar veel inwoners vanuit een
christelijke levenswijze grote waarde hechten aan normen en waarden. Dat met Gods woord
als richtsnoer.

29-3-2019 22:10

34 Welsprekendheid en gezien onze christelijke achtergrond van Nederland, een christelijke
burgemeester

29-3-2019 19:21

35 Heeft Inzicht in de komende tijd en kan dit goed bespreken met de raad en de inwoners,
kortom een goed bestuurder

29-3-2019 17:44

36 Onpartijdig, niet gelovig en gaat met de tijd mee. 29-3-2019 15:04

37 spreekt en schrijft correct Nederlands 29-3-2019 13:06

38 hoog opgeleid 29-3-2019 12:14

39 iemand die er voor alle mensen is. 29-3-2019 11:27

40 Stevig en respectvol raadsvergaderingen leiden 29-3-2019 9:38

41 Duidelijk communiceren en knopen kunnen doorhakken. 29-3-2019 8:19

42 Goed netwerk in Den Haag 29-3-2019 7:46

43 Persoon is langere tijd, 15 jaar, inwoner van deze gemeente . 29-3-2019 5:41

44 Vrouw 28-3-2019 22:03

45 neutraal boven geloof en politiek staat, 28-3-2019 21:50

46 A-politiek. Voor politieke keuzes is de raad. Te makkelijk gaat een burgemeester hier zijn of
haar boekje te buiten. Ambitie heeft keerzijde, namelijk dat iemand teveel buiten speelt. De
komende tijd moeten we iemand hebben die goed op de winkel past!

28-3-2019 18:55

47 Geen kopiegedrag; wat andere gemeentes doen moeten wij ook maar doen, bezoek op zijn tijd
alle dorpen in de gemeente, een burgemeester die benaderbaar is

28-3-2019 18:32

48 is GEEN lid van een politieke partij 28-3-2019 17:56

49 De minderen horen.Grote ondernemers laten zich wel horen, maar de stille armoede dat kan
niet in een dorp,maar is er wel

28-3-2019 16:58
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50 Betrokken 28-3-2019 16:49

51 Het daadkrachtig kunnen leiden vd raadsvergaderingen 28-3-2019 16:37

52 Hij moet ervoor zorgen dat deze gemeente niet over wordt genomen door de landelijke groene
politiek maar zelf na blijven denken

28-3-2019 16:34

53 Menselijk maat is van belang = benaderbaar, oprecht en eerlijk. 28-3-2019 16:15

54 Bekend zijn met de bijbel en zich goed kunnen inleven dat een deel van de mensen een
christelijke levensovertuiging hebben.

28-3-2019 14:10

55 Geen populistische insteek maar nuchter. Niet alleen economy maar ook rust is belangrijk
Geen 24/7

28-3-2019 13:25

56 Overtuigingskracht. Gemeente doet er goed aan te vernieuwen en up to date te blijven. Dat
betekent o.a. meer goede horeca, juiste uitstraling winkelaanbod, beter winkelaanbod, ruimere
openingstijden waaronder zondagsopening ( mensen die hier anders over denken vullen deze
dag liefst anders in en dat is prima maar nu is het zo dat een bepaalde groep bepaald wat
anderen wel/niet mogen en dat is raar.

28-3-2019 12:58

57 durft ook "nee" te zeggen zodat hij/zij zich kan concentreren op de belangrijke taken en niet
aan allerlei minder belangrijke zaken zijn tijd hoeft te besteden.

28-3-2019 11:25

58 Stevige vertegenwoordiger binnen de regio 28-3-2019 2:36

59 Oprecht 27-3-2019 21:25

60 Betrouwbaar 27-3-2019 21:20

61 ambities op het gebied van duurzaamheid 27-3-2019 20:12

62 geen PvdA man of vrouw die partij is zwaar oververtegenwoordigd in allerlei besturen voor zo
een kleine partij

27-3-2019 19:35

63 Krachtige uitstraling 27-3-2019 16:44

64 Makkelijk toegankelijk voor iedereen 27-3-2019 16:11

65 de hierboven genoemde eigenschappen, die vanzelfsprekend zijn. 27-3-2019 9:09

66 Vernieuwend 27-3-2019 8:32

67 Meedenken met bijv. Nieuwe starterswoningen 27-3-2019 0:15

68 Het is vanzelf sprekend dat de persoon boven de partijen staat en normen en waarde van de
samenleving hoog in het vaandel heeft staan.

26-3-2019 22:02

69 denkend in mogelijkheden 26-3-2019 21:04

70 Bij voorkeur een vrouw 26-3-2019 20:29

71 Een burgemeester die binding heeft met de gemeente en staat voor zijn/haar gemeente 26-3-2019 19:59

72 zichtbaar en benaderbaar 26-3-2019 19:16

73 Het stimuleren van sporten en de sportclubs ondersteunen 26-3-2019 18:49

74 open en eerlijk 26-3-2019 15:11

75 West Betuwe kiest rechts. Wij willen geen 'stadse linkse' burgemeester met malle ideeën. Wij
houden van boeren en ondernemen. Wij willen niet de hoofdprijs betalen voor de Avri of de
ambtelijke organisatie. Kijk naar het recente stemgedrag en een burgemeester die aansluit op
de ruimte meerderheid aub!

26-3-2019 14:48

76 Er voor alle plaatsen zijn dus ook voor die aan de grens van een andere provincie liggen, die
verdwijnen al snel naar de achtergrond.

26-3-2019 11:52

77 Het lef om buiten bestaande kaders te opereren (geen hokjes denker) 26-3-2019 11:39

78 initiatiefvol en pragmatisch 26-3-2019 11:04

79 zich een inwoner van West Betuwe voelen en niet hier alleen maar zijn om zoveel jaar geld te
verdienen en daarna weer te vertrekken.

26-3-2019 10:45

80 Een leider en een verbinder tussen de partijen, burgers, politiek en creëren van draagvlak voor
beslissingen. Niet topdown maar gedragen!!

26-3-2019 10:12

81 Niet aan een geloofsgemeenschap verbonden 26-3-2019 9:57

82 Inzicht in regionaal samenwerken 26-3-2019 9:46
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83 Een mensen mens en niet iemand die alleen naar geinteresseerd is in procedures. Iemand die
zich ook laat adviseren door verschillende personen en niet denkt dat hij/zij het allemaal zelf wel
weet.

26-3-2019 8:56

84 Maakt gemakkelijk contact. 26-3-2019 8:42

85 Betrokken 26-3-2019 8:39

86 echt onafhankelijk,dus je niet laten lijden door geloof,en vriendjes politiek. En graag verjongend
werken,de ouderen hebben het gehad in de politiek.

26-3-2019 8:39

87 Menselijk en transparant. 26-3-2019 8:10

88 Neutraal in geloofsovertuiging 26-3-2019 0:43

89 Kan bestaande vanzelfsprekendheden doorbreken 26-3-2019 0:02

90 Gevoel voor humor 25-3-2019 23:49

91 DuurZaan denker 25-3-2019 23:41

92 Inclusie en tolerantie tov andere geloven, culturen en sekuele geaardheid! 25-3-2019 23:34

93 Betrouwbaar en sensitief 25-3-2019 23:25

94 Is geen 'grootstedelijk' regent, maar iemand met ervaring in een (grotere) plattelandsgemeente. 25-3-2019 23:23

95 kritische houding ten aanzien van de autonomie van het gemeentelijk ambtenaren apparaat 25-3-2019 22:49

96 Moet naast de inwoners staan en boven de raad. Een open en eerlijk karakter hebben. 25-3-2019 22:39

97 Geeft mensen het vertrouwen zelf te bepalen wat goed is, ondersteund bij de uitvoering hiervan.
Wie het weet mag het zeggen.

25-3-2019 22:32

98 rechtvaardig 25-3-2019 22:20

99 Luisteren naar (emotie) van de inwoners 25-3-2019 22:19

100 Mens zijn in optima forma 25-3-2019 21:54

101 Visionair en praktisch 25-3-2019 21:40

102 Vooruitstrevend, modern en midden in de samenleving staan 25-3-2019 21:17

103 Denkt in oplossingen en mogelijkheden. Out off the box, indien nodig. Empatisch vermogen.
Maatschappelijk betrokken. Maatwerk.

25-3-2019 21:11

104 partijonafhankelijk, religieus onafgankelijk 25-3-2019 21:06

105 Opkomen voor de gemeente bij bijv. Provincie en in den haag 25-3-2019 20:54

106 Visie, 25-3-2019 20:47

107 Ruime bestuurlijke ervaring 25-3-2019 20:40

108 Medemenselijk 25-3-2019 20:34

109 Getrouw 25-3-2019 20:29

110 Kan goed luisteren. 25-3-2019 20:26

111 Ik zou het fijn vinden als het een rechtse burgemeester is met eventueel een christelijke
achtergrond. We hebben nu meerdere malen een PVDA burgemeester gehad. Maar deze sluit
niet aan bij de gemiddelde verkiezingsuitslag van de afgelopen jaren. Daarnaast vind ik het
belangrijk dat de nieuwe burgemeester er voor zorgt dat Geldermalsen geen nieuwe Culemborg
of Tiel wordt waar veel (drugs)overlast is. Het moet iemand zijn die daadkrachtig is en gericht is
op handhaving van de orde. Graag ook iemand met niet alleen bestuurlijke maar ook zakelijke
achtergrond.

25-3-2019 20:23

112 Laat zich niet beïnvloeden en is integer 25-3-2019 20:00

113 Cultureel geïnteresseerd. 25-3-2019 19:59

114 Benaderbaar en open, niet te elitair en rechtvaardig 25-3-2019 19:53

115 Eerlijk realistisch. Geen mooie verhalen en loze beloften. 25-3-2019 19:42

116 Betrouwbaar 25-3-2019 19:37

117 Moet zich hardmaken voor een inclusieve gemeente en waarborgen dat we in 2030
energieneutraal zijn!

25-3-2019 19:30

118 Groot Rechtvaardigheidsgevoel 25-3-2019 19:30

7 / 10

Een nieuwe burgemeester voor gemeente West Betuwe SurveyMonkey



119 Een mens die weet wat er leeft in de gemeente 25-3-2019 19:27

120 Begripvol 25-3-2019 19:27

121 Voor de gemeente iov de gemeente is er voor de burgemeester. 25-3-2019 19:25

122 Niet arrogant, minder hameren op traditionele omgangsvormen (via voorzitter spreken), jong,
niet van traditionele bestuurspartij.

25-3-2019 19:13

123 Menselijk 25-3-2019 19:01

124 Bestuurlijk sterk en integer 25-3-2019 18:51

125 onafhankelijk 25-3-2019 18:43

126 Vrouw 25-3-2019 18:38

127 Leiderschap 25-3-2019 18:33

128 Meelevend 25-3-2019 18:33

129 Betrouwbaar 25-3-2019 18:24

130 Innovator 25-3-2019 18:01

131 Menselijk en staat in samenleving 25-3-2019 18:00

132 Gevoel voor humor 25-3-2019 17:43

133 Komend uit de regio 25-3-2019 17:40

134 Belangstelling tonen 25-3-2019 17:35

135 Dat hij/zij er voor alle inwoners is en niet voor een bepaalde groep. 25-3-2019 17:31

136 Empatisch vermogen 25-3-2019 17:25

137 Eerlijk,betrouwbaar en rechtvaardig. 25-3-2019 17:22

138 goed benaderbaar door de inwoners en invoelend vermogen 25-3-2019 16:50

139 Géén SGP-er! 25-3-2019 16:49

140 Goed kunnen luisteren naar de inwoners en geen partij kiezen voor 1 bepaalde groep mensen
binnen de gemeente

25-3-2019 16:37

141 Het moet een vrouw zijn 25-3-2019 16:37

142 Graag een vrouwelijke burgemeester. 25-3-2019 16:36

143 inzicht in realiteit , helderheid ( geen stiekeme afspraken) hebben we in Geldermalsen al
meegemaakt

25-3-2019 16:26

144 Gevoel voor humor 25-3-2019 16:25

145 Hij/zij moet het vermogen hebben om kerk en staat gescheiden te houden. 25-3-2019 16:18

146 Affiniteit met de Nederlandse cultuur 25-3-2019 16:15

147 Interesse 25-3-2019 16:15

148 inlevingsvermogen 25-3-2019 16:14

149 Is vergroeid met de waarden van onze democratie 25-3-2019 16:14

150 Een menselijke benaderbare burgervader/moeder 25-3-2019 16:04

151 Sociaal en bereikbaar. 25-3-2019 15:59

152 Partij-onafhankelijk / Geen religieuze beinvloeding / Durft ook (hard) in te (laten) grijpen waar
nodig

25-3-2019 15:47

153 niet lid zijn van een bepaalde kerk. Neutraal in alles. Geen SGP of zo. 25-3-2019 15:47

154 Luisterend oor 25-3-2019 15:47

155 Geeft leiding aan de kleuters in de gemeenteraad 25-3-2019 15:47

156 Betrouwbaar 25-3-2019 15:42

157 sterke persoonlijkheid die in staat is de politiek een spiegel voor te houden 25-3-2019 15:39

158 Dat het een vrouw is. 25-3-2019 15:33

159 Een vrouw 25-3-2019 15:31
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160 Een mensen mens 25-3-2019 15:28

161 Geeft vertrouwen 25-3-2019 15:24

162 Netwerker 25-3-2019 15:23

163 heeft nadrukkelijk focus op lange termijn denken 25-3-2019 15:22

164 Menselijkheid 25-3-2019 15:21

165 Het gemeenschapsgeld inzetten alsof het je eigen vermogen is. En ambtenaren laten fietsen. 25-3-2019 15:19

166 Daadkrachtig voorzitter tijdens raadsvergaderingen 25-3-2019 15:17

167 Mensen mens 25-3-2019 15:14

168 Opgewassen tegen mensen welke geen verandering willen 25-3-2019 15:14

169 Inlevend vermogen, enthousiast, charisma 25-3-2019 15:09

170 Optimistisch 25-3-2019 15:06

171 Een tussen de mensen mens! 25-3-2019 15:04

172 Een christelijke burgemeester 25-3-2019 14:58

173 afspraak is afspraak, achter ambtenaren staan 25-3-2019 14:54

174 bewaker van de integriteit binnen de gemeente (met name richting raadsleden en ambtenaren) 25-3-2019 14:48

175 Inlevingsvermogen 25-3-2019 14:47

176 tussen de burgers staan en niet erboven 25-3-2019 14:42

177 Zoals burgemeester van Ruijven, lief, sociaal en soms verrassend! 25-3-2019 14:41

178 empathisch vermogen 25-3-2019 14:34

179 Creatief en buiten de gebaande paden durven stappen 25-3-2019 14:20

180 Dat hij niet net als in Lingewaal met KLM Open zich op borst slaat. Elke organisatie , bedrijf,
hoe klein ze ook zijn moeten belangrijk worden gevonden. En niet dat soort evenmenten die
heel nederland of hele wereld bereiken.

25-3-2019 14:18

181 Oprecht en integer bestuurder. Uitbanner van het politieke spel. 25-3-2019 14:14

182 Open-minded 25-3-2019 14:06

183 Teamplayer, 25-3-2019 14:04

184 transparant/open 25-3-2019 14:02

185 Transformationeel leiderschap 25-3-2019 14:01

186 Politiek en geloof gescheiden houden 25-3-2019 14:00

187 Persoon met balans en geen persoon met rare geldingsdrang. 25-3-2019 13:59

188 Eerlijkheid 25-3-2019 13:58

189 Crimefighter 25-3-2019 13:57

190 een copy, van Loes. 25-3-2019 13:51

191 Geen mensen voortrekken. 25-3-2019 13:49

192 Iedereen op dezelfde manier behandelen 25-3-2019 13:48

193 empathisch vermogen 25-3-2019 13:47

194 "mensen" mens 25-3-2019 13:41

195 Geinteresseerd in bevolking 25-3-2019 13:38

196 Moet humor hebben en vooral "mens" zijn 25-3-2019 13:35

197 Trotse inwoner 25-3-2019 13:33

198 Open en eerlijk, d.w.z. niet er omheen draaien 25-3-2019 13:30

199 luisteren naar de inwoners 25-3-2019 13:30

200 Ambitieus 25-3-2019 13:28

201 Midden in de samenleving 25-3-2019 13:26
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202 uitstekende bemiddelaar die boven maar ook tussen de partijen kan gaan staan 25-3-2019 13:24

203 Toegankelijk 25-3-2019 13:17
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