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1. Ontmoetingsplekken  

Wat betreft de ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen en rond evenementen lijken we tevreden 
te zijn in Heeg. De ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en bewoners in het 
algemeen, zijn niet slecht maar lijken wel te kunnen verbeteren. 
Vraag:  Herkennen jullie dit beeld, is er behoefte aan verbetering van de ontmoetings-mogelijkheden 
in jullie buurt? Licht het antwoord toe. 
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2. Woningaanbod (huur en koop)   
Met het aanbod van recreatiewoningen (huur en koop) en koopwoningen lijkt het in Heeg redelijk in 
orde te zijn. Over het aanbod van huurwoningen is men minder uitgesproken positief. Bij de 65+ 
groep lijkt behoefte te zijn aan meer aanbod, zowel van levensbestendige woningen als van 
huurwoningen. 
Heel duidelijk is de behoefte aan meer starterswoningen, zowel koop als huur.  
Vraag:  Herkennen jullie dit beeld, speelt het voor de bewoners in jullie buurt? Licht het antwoord 
toe. 
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3. Harinxmastrjitte 

Over 7 jaar zien de meeste respondenten voornamelijk Horeca in de Harinxmastrjitte. Tegelijkertijd 
wordt door een aantal respondenten ook de wens voor herstel van tweerichtingsverkeer in de 
Harinxmastrjitte genoemd. Vooral de mensen die al langer in Heeg wonen lijken weinig geloof meer 
te hebben in de kansen voor een groot aandeel winkels over 7 jaar. Het wonen in deze straat ziet 
men in 7 jaar niet verdwijnen maar wel een beperkte plek innemen. 
Vraag:  Herkennen jullie dit beeld? Licht het antwoord toe. 
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4. Veiligheid  
In het algemeen voelen de Hegemers zich veilig.  
Vraag:  Herkennen jullie dit beeld? Sluit het aan bij het gevoel van veiligheid in jullie buurt? Licht het 
antwoord toe. 
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5. Verkeersveiligheid  
In het algemeen voelen de Hegemers zich veilig. Dit geldt ook als het om verkeer gaat hoewel er 
binnen de bebouwde kom wel wat te verbeteren lijkt. Er lijkt een zekere gewenning te kunnen 
optreden aan bepaalde verkeerssituaties gezien het feit dat mensen die al langer in Heeg wonen 
minder problemen ervaren. 
Vraag:  Herkennen jullie dit beeld? Hoe zit het met de verkeersveiligheid in jullie buurt? Licht het 
antwoord toe. 
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6. Bereikbaarheid  
  De bereikbaarheid per auto en over het water zijn prima, de bereikbaarheid per OV kan duidelijk 
  beter. Juist de mensen met kinderen lijken behoefte te hebben aan een aanvullend OV-aanbod.  
  Dit hoeft natuurlijk niet perse gezocht te worden in de vorm van extra bussen, het kan misschien 
  ook via een onderling leensysteem van auto’s, buurtauto’s, carpoolen, een lift plek voor   
  dorpsgenoten, …. 

Vraag:  Herkennen jullie de behoefte aan een groter (openbaar) vervoersaanbod? Licht het 
antwoord toe. 
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7. Lokale voedselproductie 

Van de 17 procent respondenten die een dorpstuin wel ziet zitten, is 11 % bereid om daar ook de 
handen uit de mouwen te steken. Dit lijkt niet veel, maar in absolute getallen gaat het om 24 
personen (jong en oud) die wel bereid zijn om actief mee te werken.  
Uit de enquêteresultaten komt ook de behoefte naar voren aan meer en ander openbaar groen en 
ander/beter onderhoud. 
 Vraag:  Leeft in jullie buurt de behoefte aan een dorpstuin of een buurttuin?  
Hoe is in jullie buurt het draagvlak voor gezamenlijk beheer van de openbare groene ruimte? 
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8. Overlast op het water 
Er wordt door dorpsbewoners veel motorisch gevaren, zowel op de poelen als op het meer. Dit levert 
tegelijkertijd veel ergernissen op bij dorpsgenoten. Vooral jongeren worden genoemd als te snel 
varend en veroorzakers van geluidshinder.  
Vraag:  Herkennen jullie dit beeld in jullie buurt? Licht het antwoord toe. 
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9. Woonbuurten  
  Veel dorpsbewoners willen in de toekomst een groenere en schonere openbare ruimte in de   
  woonbuurten. Dat suggereert dat het groen nu beperkt is en dat er veel sprake is van zwerfafval. 

Vraag:  Herkennen jullie dit beeld? Licht het antwoord toe. 
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10. Bebouwde omgeving 

Veel dorpsbewoners lijken graag de huidige bebouwing (met name recreatiewoningen en bedrijven) 
beter te willen inpassen in de omgeving. Ook lijkt men zich zorgen te maken over leegstand van 
panden. 
Vraag: Hebt u in uw buurt te maken met slechte inpassing van bebouwing en leegstand van panden? 
Zo ja, zou u zelf actief mee willen denken over mogelijke oplossingen? 
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11. Geluidshinder 
  De grootste hinderbeleving in Heeg lijkt te worden veroorzaakt door geluid. Geluidsoverlast  
  veroorzaakt door uitgaanspubliek en toeristen wordt het vaakst genoemd. 

Vraag: Herkennen jullie dit beeld? Licht het antwoord toe. 
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12. Vandalisme 

De helft van de dorpelingen ervaart een vorm van vandalisme (50%). Deze wordt gelijkelijk ervaren 
door alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van de jeugd 0-18 jaar. Bijna alle 78 reacties gaan over 
het uitgaanspubliek en toeristen/passanten. 
Vraag: Herkennen jullie dit beeld? Licht het antwoord toe. 
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13. Situering bedrijven 
  De vraag over situering van de bedrijven levert een diffuus beeld op: een deel van de respondenten 
  is zeer tevreden over de situering van de bedrijven in de omgeving, een deel is daar juist zeer  
  ontevreden over. 

Vraag: Hoe is de situering van bedrijven in jullie buurt? Licht het antwoord toe. 
 

 


