
Ledenpanel lijsttrekkersverkiezing PvdA Amsterdam 2017

Status: Afgesloten
Begindatum: 06-06-2017
Einddatum: 12-06-2017
Live: 7 dagen
Vragen: 4
Talen: nl
Panelgrootte: 3.666
Bounced: 26 (0,7%)
Geweigerd: 13 (0,4%)
Gedeeltelijk geantwoord: 111 (20,5%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 431 (79,5%)
Totaal beantwoord: 542 (14,8%)

Lijsttrekkersbijeenkomsten
Vanaf maandag 5 juni tot en met zondag 25 juni presenteren de drie lijsttrekkerskandidaten van de PvdA Amsterdam zich in diverse gezamenlijke bijeenkomsten aan

leden en niet-leden. Tijdens deze bijeenkomsten zullen ze in gesprek gaan met de aanwezigen – soms in de vorm van een debat, soms in de vorm van een town hall of

een presentatie, en vaak gaan ze ook de straat op om kiezers te ontmoeten.

 

De data en locaties zijn:

 

Vrijdagavond 9 juni vanaf 19.30 uur in Nieuw-West (Calvijn College)

Dinsdagavond 13 juni vanaf 20.00 uur in West (4  Gymnasium)

Zaterdagmiddag 17 juni in Noord

Maandagavond 19 juni in ons politiek café De Rode Werf in Oost (Badhuistheater)

Zondagmiddag 25 juni een feestelijke slotbijeenkomst in Oost

 Alle details zijn te vinden op amsterdam.pvda.nl/agenda (amsterdam.pvda.nl/agenda).

e

1. Ben je van plan om bij één van de lijsttrekkersbijeenkomsten aanwezig te zijn?

23% - Ja, ik kom zeker zeker naar een of
meerdere bijeenkomsten

35% - Ik moet nog beslissen of ik aanwezig
kan zijn

41% - Nee, ik ga mezelf op een andere
manier informeren om m’n stem uit te
brengen

23.5%

41%

35.5%

Welke vraag of stelling wil jij voorleggen aan de lijsttrekkers?
Mocht je verhinderd zijn een lijsttrekkersbijeenkomst bij te wonen, of prefereren dat de gespreksleider de vraag of stelling inbrengt die je zou helpen je stem te bepalen,

dan kun je die hieronder vermelden. De resultaten van deze vraag worden ter beschikking gesteld aan de lijsttrekkers en kunnen worden gebruikt bij de verschillende

bijeenkomsten.

n=541
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Vraag overgeslagen: 125

2.  Formuleer een vraag/stelling die je de drie lijsttrekkerskandidaten graag zou willen (laten) voorleggen.
 

Respondenten 304   56%
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Welke onderwerpen wil jij dat bij de lijsttrekkersbijeenkomsten aan de orde komen?
Daarnaast willen we graag weten aan welke onderwerpen die in de stad spelen je het meeste belang hecht, of naar de standpunten waarop van de kandidaten je het

meest benieuwd bent. Kies van de onderstaande 15 thema’s de wat jou betreft 5 belangrijkste uit en geef hieraan een weging: 1 aan het belangrijkste onderwerp, 2 aan

het op één na belangrijkste, etc., tot 5 voor het minst belangrijke van de vijf.

De gespreksleiders zullen met de uitkomsten rekening houden bij het selecteren van de thema’s die aan bod komen bij de bijeenkomsten.
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3.  Kies de belangrijkste 5 onderwerpen en geef ze een weging van 1 (meest belangrijk) tot 5 (minst belangrijk):

Je kunt selecteren door op de knop voor het onderwerp te klikken. Als de je de volgorde wilt aanpassen kun je
doen door de knoppen te deselecteren.
 

Antwoord Gewogen score %

Wonen   16%

Armoede   10%

Onderwijs   10%

Drukte in de Stad   9%

Duurzaamheid/Groen   8%

Zorg   7%

Werk/Economie   7%

Samenleven   7%

Diversiteit   6%

Veiligheid   5%

Kunst en cultuur   4%

Ruimtelijke Ordening   4%

Burgerparticipatie   4%

Internationale stad   2%

Dierenwelzijn   0%

Totaal aantal respondenten: 0% 20% 40% 60% 80%  

Vraag overgeslagen: 0

4.  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.
 

Respondenten 115   21%
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