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Panel
Panelgrootte: 3.414
Bounced: 44 (1,3%)
Geweigerd: 46 (1,3%)

Gedeeltelijk geantwoord: 39 (6,2%)
Einde bereikt: 592 (93,8%)
Geantwoord: 631 (18,5%)

 

Niet-panel
Geantwoord: 1
Startpagina bekeken: 0

Gedeeltelijk geantwoord: 1 (100%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 0

Internationaal/actualiteit De eerste vijf vragen hebben betrekking op het thema Internationaal en
actualieit.

1. Is het gewenst om in Nederland, los van een eventuele goedkeuring door het Europees Parlement, een raadgevend referendum over het handelsakkoord met
de VS, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)  te houden?

49% - Ja

41% - Nee

10% - Ik weet het niet/geen mening

48.7%

9.8%

41.5%

Internationaal/actualiteit (vervolg)

n=632
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2. Een heikel punt bij de onderhandelingen over TTIP is de mogelijke instelling van een apart arbitrage-tribunaal voor de beslechting van geschillen tussen
overheden en (grote) bedrijven, het ISDS (Investor State Dispute Settlement). Echter, het Euro ...

16% - Voor ISDS

58% - Voor bestaande regelgeving/rechtspraak

6% - Geen van beide

19% - Ik weet het niet/geen mening

16.2%19.1%

6.2%

58.4%

Internationaal/actualiteit (vervolg)

3. Ben je van mening dat landen die niet meewerken aan het opvangen of herverdelen van vluchtelingen moeten worden gekort op hun EU-subsidies?

75% - Ja

18% - Nee

7% - Ik weet het niet/geen mening
6.7%

18%

75.2%

Internationaal/actualiteit (vervolg)

n=611

n=610
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4. Bij uitbreiding van het aantal geassocieerde landen met de EU gelden de volgende overwegingen:  schild tegen expansie van invloedssfeer van Rusland,
democratisering van deze landen  en een betere opvang van vluchtelingen in Turkije.Waar kies je vo ...

18% - Niet uitbreiden van het aantal met de EU
geassocieerde landen

38% - Uitbreiden van het aantal geassocieerde landen,
maar zonder toezeggingen over EU-lidmaatschap

39% - Uitbreiden van het aantal geassocieerde landen
inclusief toezegging over toetreding als aan alle
voorwaarden (democratie, rechten van de mens etc.) is
voldaan

6% - Ik weet het niet/geen mening

18.1%

38.8%

37.6%

Internationaal/actualiteit (vervolg)

5. Israël houdt zich niet aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof om de illegale nederzettingen te ontmantelen en de bezette gebieden te ontruimen.
Moet de PvdA zich uitspreken voor opschorting van het EU-associatieverdrag met Israël?

71% - Ja

20% - Nee

9% - Ik weet het niet/geen mening
9.4%

20%

70.6%

Duurzaamheid Nu volgen negen vragen over het thema Duurzaamheid.

n=609

n=605
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6. Voor de productie van 1 kg rood vlees is 25 kg voer nodig en 15.000 liter water. Daarbij stoot een koe per jaar evenveel broeikasgassen uit als gemiddeld 4 ½
auto.Vind je dat de belasting op rood vlees omhoog moet gezien de milieulast die dit geef ...

66% - Ja

23% - Nee

11% - Ik weet het niet/geen mening10.7%

23.4%

65.8%

Duurzaamheid (vervolg)

7. Fietsen is duurzaam en zou met een fietsregistratie nog beter gefaciliteerd kunnen worden. Om problemen met diefstal en fout parkeren van fietsen te
voorkomen kan een nationaal registratiesysteem worden opgezet op vrijwillige basis. Ben je het daa ...

25% - Zeer mee eens

28% - Mee eens

21% - Neutraal

17% - Mee oneens

9% - Zeer mee oneens

24.9%

9.1%

16.6%

21.4%
28%

Duurzaamheid (vervolg)

n=606

n=603
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8. Behoort volgens jou kernenergie tot de duurzame energiesoorten waarmee Nederland door zou moeten gaan, zelfs als er geen duurzame oplossingen zijn voor
het opslaan of afbreken van radioactief afval?

20% - Ja

69% - Nee

12% - Ik weet het niet/geen mening19.6%
11.8%

68.7%

Duurzaamheid (vervolg)

9. Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft  de financiering van de nieuwe kernreactor Pallas voor medische isotopen in Petten stopgezet omdat zij het een
te risicovol project vindt. Verwacht wordt dat er in 2020 en overschot op de markt van medi ...

47% - De Regering moet investeren in nieuwe
uraniumvrije productie

24% - Ik weet het net/geen mening

17% - De Regering moet ook stoppen met financiering
Pallas

10% - De Regering moet doorgaan met financiering
Pallas

2% - Anders, namelijk

47.2%

9.8%

16.6%

24.3%

Duurzaamheid (vervolg)

n=603

n=602
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10. Vind jij dat pensioenfondsen hun investeringen in fossiele brandstofwinning moeten afbouwen?

63% - Ja

20% - Nee

13% - Ik weet het niet

4% - Vraag overslaan
13%

20.3%

62.7%

Duurzaamheid (vervolg)

11. De uitstoot van fijnstof door brommers en scooters in Amsterdam is groter dan die van vrachtwagens. Veel Amsterdammers ondervinden hier hinder van,
vooral mensen met longklachten en kinderen. De gemeente Amsterdam heeft nog steeds geen maatregele ...

85% - Binnen 5 jaar

9% - Na 2020

4% - Niet verbieden

2% - Ik weet het niet/geen mening
8.7%

84.5%

Duurzaamheid (vervolg)

n=601

n=601
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12.  De huidige minister van Verkeer en Waterstaat heeft als een van de eerste maatregelen de maximum snelheid op de
grote wegen  rond de grote steden verhoogd. Alleen op de ring A10 West is dankzij een uitspraak van de rechter de
snelheid weer verlaagd van 100 naar 80 km per uur. Het is algemeen bekend dat auto's meer vervuilen naarmate ze
harder rijden. Ook neemt de kans op ongelukken evenredig toe met de snelheid, evenals de ernst van het ongeluk. Hoe
denken de Amsterdamse leden over de maximum snelheid op onze wegen? Ben jij vóór terugdringen van de snelheid of
niet? Geef bij de opties aan waaraan
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

80 km p/u op snelwegen in bebouwd gebied  405   68%

90-110 km p/u op de overige snelwegen  179   30%

de snelheden laten zoals ze zijn  118   20%

ik weet het niet/geen mening  24   4%

Anders, namelijk  54   9%

Geen van bovenstaande  6   1%

Totaal aantal respondenten: 600
Vraag overgeslagen: 1

0% 20% 40% 60% 80%  

Duurzaamheid (vervolg)

13. Vind je dat de labels op ons voedsel duidelijk genoeg zijn om duurzaam en diervriendelijk geproduceerd en gezond voedsel te herkennen of moet het
helderder?

24% - Genoeg duidelijk

66% - Moet helderder

10% - Ik weet het niet/geen mening
23.7%

10.2%

66.1%

Duurzaamheid (vervolg)

n=596
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14. Momenteel rijden er teveel busjes voor verschillende doelgroepen aanvullend openbaar vervoer (AOV) in Amsterdam, die bovendien de meeste tijd in de
garage staan. Dat kan efficienter. Als de elektrische bussen die momenteel in het AOV worden gebru ...

88% - Ja

3% - Nee

9% - Ik weet het niet/geen mening
8.7%

88.5%

Andere onderwerpen die aandacht behoeven op de Ledenraad

Vraag overgeslagen: 22

15.  Welke andere onderwerpen vind je dat we als PvdA Amsterdam op de komende Politieke Ledenraad moeten
agenderen?
 

Antwoorden 315   50%

0% 20% 40% 60% 80%  
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Tot slot

n=599
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Vraag overgeslagen: 0

16.  Als je een nadere toelichting wilt geven op je antwoorden, opmerkingen hebt over de stellingen/vragen of iets anders
wilt meegeven, dan kun je dat hieronder doen.
 

Antwoorden 111   18%

0% 20% 40% 60% 80%  
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