
RESULTATEN ENQUÊTE OMGEVINGSVISIE HEEZE-LEENDE

VERBONDEN SAMENLEVING

VERWEVEN LANDSCHAP

GEKOPPELDE REGIO

DEELGEBIEDEN

Kansen voor woningbouw

Herinrichten van locaties 
naar woonbestemming

Splitsen van grote 
woningen of bouwkavels

Kleinschalige uitbreidingen aan 
de randen van onze dorpskernen
in de verre toekomst

Hoeveel mensen hebben er meegedaan?

349

48.3 % Heeze

Leende

Leenderstrijp
Buitengebied

Onbekend

Sterksel

23.5 %

10.2 %
7.1 %

5.3 % 5.6 %

Meest genoemde belangrijke onderwerpen in de directe woon- en leefomgeving
Gezellig dorpscentrum (winkels, horeca, evenement) op korte afstand 1

2
3
4
5

Voldoende groen in de buurt
Een gevoel van veiligheid in de buurt

Maatschappelijke voorzieningen (zorg, onderwijs, sportvereniging) op korte afstand

Goede bereikbaarheid van de buurt met de fiets

Voorkeuren opwekkingsmogelijkheden energie
Zonnepanelen op daken 1

2
3
4
5
6
7
8

Grootschalige zonnevelden in knooppunt snelwegen
Kleinschalig zonneveld op agrarisch perceel (of woning) in het buitengebied

Kleinschalig zonneveld aan randen van de dorpskernen
Kleinschalige windturbines op boerenerf (of woning) in het buitengebied

Grootschalige windturbines in lijn langs snelwegen
Grootschalige zonnevelden agrarisch gebied

Clusters windturbines boven bosgebied

*uw suggesties: waterstof, aardwarmte

Lee�ijd deelnemers

Onbekend

Tussen 18 en 25 jaar

Tussen 26 en 35 jaar

Tussen 36 en 50 jaar

6.8 %

8.7 %

6.5 %

18.3 %

31.0 %

28.8 %

Tussen 51 en 65 jaar

Ouder dan 65 jaar

DORPSKERNEN
Visie op toekomst van dorpskernen

Vergroten lee�aarheid: ruimte voor activiteiten (toename geluid)

Vergroenen tegen hittestress en wateroverlast (minder ruimte auto)

‘Fiets als bewegingsstimulans’
‘Geen structureel geluid, maar incidenteel’
‘Gezonde levensstijl geen taak voor overheid’

‘Zowel sportvoorzieningen binnen als buiten’

Inzetten op gezonde leefstijl: rookvrije zones, fitnesstoestellen

52.5 %

Eens

66.4 %

61.7 %

AGRARISCH BUITENGEBIED
Visie op toekomst van agrarisch buitengebied

‘(Financiële) compensatie voor boeren 
die meewerken aan natuurinclusieve landbouw’

‘Produceer en consumeer lokaal’
‘Zoek naar een middenweg: grootschalig is niet per se
niet-natuurinclusief, kleinschalig kan namelijk ook technisch zijn’

GROOTSCHALIGE NATUURGEBIEDEN
Visie op toekomst van heidegebieden

‘Drukte spreiden tussen natuurgebieden’
‘Uitbreiden en beter onderhoud fiets-/wandelpaden’

‘Meer toegangsplekken en parkeerplaatsen bij entrees’
‘Bepaalde gebieden gesloten ter bevordering van natuur,
vanwege afval en mountainbikers/quads’

BEDRIJVIGHEID EN VERBINDINGEN
Visie op toekomst van bedrijvigheid en verbindingen

Ruimte fietsers/wandelaars: fietsstraten, auto te gast

Geen uitbreiding bedrijventerreinen: ontwikkelen bestaand terrein

77.8 %

Eens

51.7 %

‘Grote aanwezigheid vrachtverkeer onwenselijk’
‘Geen verdere uitbreiding industriele activiteiten’

‘Veilig wandelen/fietsen in en buiten dorpskern ’

GROOTSCHALIGE NATUURGEBIEDEN
Visie op toekomst van beekdalen

Ruimte voor waterberging en recreatie (wandelen/fietsen)

Ruimte voor waterberging en energieopwekking (drijvende zonnepanelen)

81.5 %

Eens

22.0 %

Ruimte voor waterberging en biodiversiteit (ecologische verbinding) 73.0 %

KLEINSCHALIG CULTUURLANDSCHAP
Visie op toekomst van kleinschalig cultuurlandschap

‘Uitbreiden van recreatieve fiets- en wandelroutes’
‘Toestaan van kleinschalige horecagelegenheden (theetuin)’

‘Toestaan van kleinschalige verblijfsmogelijkheden (b&b)’
‘Toestaan van kleinschalige evenementen (lokale oogst-/boerenmarkt)’

Kansen toekomstbestendig landschap

Agrariërs betrekken
bij natuurontwikkeling

Biologische 
landbouw

Recreatie stimuleren
(educatie, horeca)

Kleinschalige landbouw 
en nevenactiviteiten

Toeristische
impuls

Toegankelijkheid

Maatregelen om het gebruik van duurzame vervoersmiddelen te stimuleren

Verbeteren fietspaden
snelle fietsverbinding Eindhoven

OV-overstapmogelijkheden station Heeze
naar omliggende dorpen (parkeren, verblijven)

Realiseren voldoende elektrische laadpalen
in openbare ruimte, om elektrisch rijden
aan te moedigen

Faciliteren en/of aanjagen van innovatieve
mobiliteitsconcepten, zoals autodelen

Hoe kunnen we de lee�aarheid versterken?

Verminderen 
overlast

Stimuleren
verkeersveiligheid

Meer ruimte voor
pleinen / plekken

Beweegvriendelijke
omgeving

Groen, speelelementen,
verblijfsmogelijkheden

Kennisontwikkeling en innovatie: proe�uinen

Plaatselijk voedsel
produceren en consumeren

Circulaire
landbouw

Geothermie, groengas,
warmte-/elektriciteitsopslag 

Groene corridor
grote Aa

Waterberging/-huishouding,
aanleg nieuw water

Verbonden 
samenleving

Verweven 
landschap

Gekoppelde 
regio


