
Resultaten enquête burgerpanel “Bruisend dorpshart Heeze & Verplaatsing AH 

Van 9 tot en met 30 november 2015 heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder het Heeze-

Leende Burgerpanel. Dit onderzoek had als titel “Bruisend dorpshart Heeze & verplaatsing AH”. 

Voordat de vragenlijst online stond hebben we diverse oproepen geplaatst, zodat mensen zich alsnog 

voor het burgerpanel konden aanmelden, mochten ze dat nog niet gedaan hebben. Vóór onze 

oproepen stond het aantal deelnemers op 402, waarbij de deelnemers in verhouding mooi verdeeld 

waren over de kernen Heeze, Leende en Sterksel en waarbij ook de leeftijdsopbouw een getrouwe 

weergave is van de leeftijdsopbouw van het totale aantal inwoners. Het aantal deelnemers van 402 is 

ook groot genoeg om conclusies te kunnen trekken over hoe inwoners over een bepaald onderwerp 

denken. Na de oproep, bij de start van het onderzoek over Bruisend dorpshart Heeze & verplaatsing 

AH, waren er 672 deelnemers, dus 270 deelnemers meer.  

De gemeente Heeze-Leende vond het belangrijk om van de mensen uit Heeze te horen hoe zij 

dachten over de inrichting van haar kern. Vandaar dat alleen de mensen uit Heeze uiteindelijk de 

vragenlijst hebben ontvangen (dit zijn 514 deelnemers), waarvan 83% is gestart met het onderzoek. 

74% van de 514 deelnemers heeft de vragenlijst ook daadwerkelijk helemaal ingevuld (dit zijn 381 

deelnemers) en dat blijkt een heel hoog percentage te zijn voor een schriftelijke/online vragenlijst.  

Conclusies 

Er zijn nog geen conclusies getrokken uit de resultaten. Dit komt omdat er naast via het burgerpanel 

nog  meer onderzoeken plaatsvinden. De resultaten van het burgerpanel-onderzoek nemen we mee 

in het opstellen van de centrumvisie die samen met HEEZEnaar2025 opgesteld wordt en in ons 

haalbaarheidsonderzoek over de mogelijke verplaatsing van AH.  

Kritiek op vragenlijst 

Op de vragenlijst is veel kritiek geuit. De inwoners gaven aan dat ze alleen maar konden kiezen uit 

vier slechte locaties voor AH. En dat er geen mogelijkheid was om aan te geven dat AH wat hen 

betreft helemaal niet naar die locaties mocht verhuizen. Graag leggen we uit waarom we hiervoor 

gekozen hebben; AH heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om te mogen verhuizen naar de 

plaats van het huidige Zuidzorg gebouw en de oude brandweerkazerne. De gemeente moet nu 

beoordelen of dit al dan niet haalbaar is. Je onderzoekt dan dus: Stel dat AH naar die locatie zou 

verhuizen, wat betekent dit dan voor het verkeer, voor de veiligheid, voor het laden en lossen, voor 

de evenementen en voor de leefbaarheid. En deze vragen hebben we in het onderzoek aan onze 

inwoners voorgelegd. De gemeente legt de gegeven kritiek niet naast zich neer en zal dit zeker 

meewegen bij de hiervoor genoemde onderzoeken.  

Resultaten 

Bij alle vragen is de procentuele verdeling weergegeven, behalve bij vraag 5 en de 2e grafiek van 

vraag 14.  

Zie volgende bladzijde voor de resultaten per vraag. 

  



Vraag 1: In welk deel van Heeze woont u? 

 

 

Vraag 2: Hoe denkt u over parkeren in het centrum? 

 

Opmerkingen: 

- 10 personen geven de voorkeur aan een combinatie van de keuzemogelijkheden. 

- 7 personen willen auto’s en zeker langparkeerders uit het centrum weren. 

- 6 personen willen het houden zoals het nu is. Er is geen parkeerprobleem, dus moet je zo 

min mogelijk reguleren 

- 4 personen willen dat er meer parkeerplekken gemaakt worden. Het efficiënter inrichten van 

de parkeerplaats in de gemeentehuistuin is hierbij als suggestie gedaan. 
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- 3 personen willen niet dat er betaald parkeren ingevoerd wordt. 1 persoon wil dit juist wel. 

- 3 personen willen dat fietsgebruik gestimuleerd wordt. 

- 3 personen willen een variant op de blauwe zone, namelijk alleen op het gemeentehuisplein, 

een uitzondering voor bewoners en max. 1 uur. 

 

Vraag 3: Hoe denkt u over het parkeren op het gemeentehuisplein? 

 

 

Vraag 4: Vindt u dat er een kiosk in het centrumgebied moet komen? 
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Vraag 5: Welke functies zouden een plaats in het centrumgebied moeten krijgen? 

(6 = meest genoemd, 1 = minst genoemd) 

 

- 29 personen willen een verkeersluwer en voet- en fietsvriendelijker centrum. De aanleg van 

de randweg zal hieraan bijdragen. 

-  27 personen willen een gevarieerd winkelaanbod. Hierbij worden vooral supermarkt(en), 

(vers)speciaalzaken en boetiekjes genoemd. Maar ook een voorziening als een bank en een 

dokter is genoemd. 

- 19 personen vinden culturele evenementen, zoals de Brabantsedag, theater en muziek 

belangrijk. 

- 11 personen vinden een speelvoorziening belangrijk, zowel voor kinderen als voor ouderen. 

Genoemd is om dit bij de terrassen te maken. 

- 9 personen vinden een informatiepunt voor toeristen belangrijk. 

- 7 personen vinden rust en authenticiteit belangrijk. Zij noemden houden zoals het nu is en zo 

weinig mogelijk steen en auto’s. 

- 6 personen vinden vrij zitplaatsen (bankjes) belangrijk. 

- 5 personen vinden dat een supermarkt in ieder geval niet thuishoor in een bruisend 

dorpshart. 

- 5 personen vinden een gemeentehuis, school en begraafplaats niet thuishoren in een 

bruisend dorpshart. Zij willen dit daarom verplaatsen. Winkels, cultuur en een station zouden 

hiervoor terug kunnen komen. 

- 3 personen vinden een park, eventueel met een vijver belangrijk. 

- 2 personen willen een fontein. 

- 2 personen willen de markt groter en vaker, bijvoorbeeld door samen te werken met lokale 

verenigingen en ondernemers 

- Voorzieningen die 1x genoemd zijn, zijn: voldoende parkeerplaatsen, sportschool/gymzaal, 

wonen, school, kunstwerk, openbare toiletten en gratis wifi. 
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Vraag 6: Hoe geven we ‘t Perron een centralere plek in de omgeving? 

 

- 22 personen vinden dat de verbinding tussen het dorpshart en ‘t Perron verbeterd zou 

moeten worden door meer loop tussen deze plekken te brengen. Dit kun je doen door de 

verbinding een laangevoel te geven maar ook door winkels aan de Schoolstraat te plaatsen, 

zo zou je een supermarkt op de plek naast ‘t Perron kunnen bouwen waar nu zorgwoningen 

staan. Een deel zegt dat je voor het maken van deze loop de Schoolstraat af moet sluiten of 

minder aantrekkelijk moet maken voor auto’s. Anderen zeggen dat je dit juist niet moet 

doen, omdat je de Schoolstraat nodig hebt om het centrum bereikbaar te houden. Zij pleiten 

voor een nieuwe verbinding. 

- 13 personen willen dat de verkeerssituatie rond ‘t Perron veiliger gemaakt wordt, vooral voor 

fietsers en voetgangers. Ook de Kapelstraat hoort hierbij. Daarom is het aanleggen van de 

randweg, het plaatsen van een oversteekverkeerslicht bij de kruising schoolstraat/Jan 

Deckersstraat en het leggen van een weg langs het spoor genoemd. Ook het verbeteren van 

de Spoorlaan is een aantal keer genoemd.  

- 13 personen vinden dat deze vraag te laat komt, omdat je ‘t Perron niet kan verplaatsen. De 

meesten vinden het ook wel goed zoals het nu is.  

- 7 personen vinden dat je het Perron moet verplaatsen naar het gemeentehuisplein. 

Voorgesteld is om het gemeentehuis, de AH of de gymzaal dan in het huidige gebouw te 

plaatsen. 

- 7 personen willen veranderingen aan ‘t Perron zelf. Ze noemen om het gebouw zelf meer te 

verlichten zodat het meer opvalt. Anderen noemen het veranderen van de binnenkant, 

bijvoorbeeld door een aantal winkels of een extra horecazaak in het gebouw te huisvesten. 

- 4 personen willen de school verplaatsen, zodat je de vrijgekomen ruimte bij het dorpshart 

kan betrekken. 

- 3 personen willen meer parkeerplaatsen bij ‘t Perron. 

- 3 personen vinden dat ‘t Perron beter bewegwijzerd moet worden. Ook kun je op een 

centrale plek in het dorpshart de activiteiten in ‘t Perron aankondigen. 

- 3 personen geven aan dat het pleintje voor ‘t Perron meer invulling moet krijgen. Hierbij zijn 

speeltoestellen, openluchtvoorstellingen en een terras genoemd. 

- 2 personen vinden dat je het dorpshart beter in de gemeentehuistuin kunt maken. Dan kom 

je vanzelf dichter bij ‘t Perron. Hier zou je dan een markthal kunnen plaatsen. 

- 1 persoon vindt dat het station verplaatst moet worden. 
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Vraag 7: Waar zou u het liefst evenementen houden? 

 

- 6 personen willen evenementen in de gemeentehuistuin en het gemeentehuisplein 

- 6 personen op het Strabrechtplein 

- 4 bij het kasteel 

- 3 op sportpark ‘t Lambrek  

- 3 buiten de bebouwde kom 

- 3 op het industrieterrein 

- 2 bij ‘t Perron 2 

- 2 bij de Welkoop/brandweerkazerne 

- 2 personen geven aan dat de locatie afhankelijk is van het soort evenement. 

- De volgende locaties zijn 1 keer genoemd: Bulders, tussen Rul/Zegge/Geldropseweg, 

Hodibalduslaan en sportpark Weibossen 

- 1 persoon vindt dat er maar af en toe evenementen zijn. Horeca en winkels is permanent. 

Hier zou op ingezet moeten worden. 

 

Vraag 8: Welke voorziening voor kinderen/jongeren hoort in het centrumgebied? 
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Vraag 9: Naar welke locatie gaat uw voorkeur voor verplaatsing van de supermarkt uit? 

 

 

Vraag 10: Hoe denkt u over de bereikbaarheid van de supermarkt? 
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Vraag 11: Welke parkeersituatie bij de supermarkt heeft uw voorkeur? 

 

 

 

Vraag 12: Hoe moeten vrachtwagens de supermarkt bereiken? 

 

- 73 personen willen geen supermarkt in het dorpshart 

- 14 personen willen alleen bevoorrading via achterkant, dus via de Spoorlaan 

- 7 personen willen beperkte laad- en lostijden, bijvoorbeeld buiten de ochtendspits 

- 7 personen willen dat er alleen met kleinere voertuigen bevoorraad mag worden. Er zou 

eventueel een overslagpunt buiten de kern gemaakt kunnen worden 

- Opmerkingen die 1 keer gemaakt zijn, zijn:  

o Als er maar een grotere supermarkt komt,  

o als er maar minimaal 1 verkeersveilige route voor kinderen is,  

o inpandig laden en lossen,  

o via plek huidige kerkhof,  

o er moet een 2e doorgaande weg komen, 

o via de Schoolstraat 
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Vraag 13: Waar moet de schoolpoort van de Dirk Heziusschool liggen als de school- 

omgeving aangepast moet worden? 

 

- 32 personen willen geen supermarkt in het dorpshart 

- 22 personen willen niets veranderen  

- 12 personen vinden dit afhankelijk van de plek waar de AH komt en wat de routes zijn. De 

ingang moet komen op een plek waar geen winkelverkeer komt.  

- 6 personen vinden dat bekeken moet worden of de leerlingen van de school niet verdeeld 

kunnen worden over de andere scholen. 

- 2 personen vinden dat je dit aan deskundigen over moet laten 

- 1 persoon vindt de situatie nu al slecht. Een andere persoon vindt dat de ingang aan een 

nieuw aan te leggen plein moet komen. 

 

Vraag 14: Kunt u een andere locatie bedenken waar AH naartoe zou kunnen verplaatsen? 
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De volgende andere locaties zijn genoemd (het absolute aantal is weergegeven): 

 

- Bij de rand van het dorp zijn meerdere locaties genoemd, zoals de Welkoop, hoek 

Geldropseweg/Muggenberg en Bulders/randweg. Hierbij werd veel de opmerking gemaakt 

dat ze een grote supermarkt niet thuis vinden horen in een dorpshart, vanwege het verkeer 

dat het aantrekt. 

- Bij de locatie Kapelstraat 29-41 (tankstation) is door velen aangevuld dat er ondergronds of 

bovendeks geparkeerd zal moeten worden of dat onderzocht moet worden of een deel van 

het achtergelegen bos erbij betrokken kan worden, omdat deze locatie anders waarschijnlijk 

te klein is. Een aantal personen gaven daarnaast aan dat deze oplossing de uitstraling van het 

dorp een impuls zal geven, omdat ze ontevreden zijn met de uitstraling die de gebouwen nu 

hebben en dat ze een tankstation niet thuis vinden horen in een centrumgebied. 
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- Bij de huidige locatie is door een aantal personen opgemerkt dat als AH uit wil breiden 

hiervoor gekeken moet worden naar naastgelegen panden. Het aantal parkeerplaatsen zou 

uitgebreid kunnen worden onder de huidige parkeerplaats. Door anderen wordt opgemerkt 

dat ze uitbreiding op de huidige locatie niet nodig vinden. Een deel is van mening dat door de 

toename van thuisbezorging grotere supermarkten niet meer nodig zijn. De anderen zien de 

huidige locatie in combinatie met een grote supermarkt aan de rand van het dorp. 


