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1. 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. Voor de bedrijventerreinen in Heeg wordt de behoefte aan meer gebruiksgroen 
uitgesproken.  
 Vraag:  Bent u bereid bij te dragen aan  meer gebruiksgroen of een dorps/buurttuin rondom uw bedrijf of 
in uw buurt? Licht uw antwoord toe. 
Bent u bereid als bedrijf bij te dragen aan collectief beheer van de groene ruimte in de omgeving van uw 
bedrijf? Licht uw antwoord toe. 
 
2. Streekproducten  
Het produceren van lokale producten staat steeds hoger op beleidsagenda’s en thema’s als 
streekproducten, eetbare stad etc. lijken een trend te worden. Bijna 80% van de respondenten zegt 
daadwerkelijk lokaal geproduceerde producten te zullen kopen wanneer ze aangeboden worden, met 
name in de groep 46-65 jarigen.  
Vraag:  Is dit signaal voor u interessant en zou u er op in willen springen? 
Licht uw antwoord toe. 
 
3. 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 bedrijfsomgeving te maken met slechte inpassing van bebouwing en leegstand van 
panden? Zo ja, zou u zelf actief mee willen denken over mogelijke oplossingen? 
 
4. Bedrijventerreinen 
Veel dorpsbewoners zien de bedrijventerreinen in Heeg graag groener, geschikter voor medegebruik 
(wandelen/fietsen/e.a) en beter ingepast in hun omgeving.  
Vraag: Voor de bedrijven op deze terreinen: bent u bereid mee te denken over de inpassing van uw bedrijf 
en aan de vergroening van uw bedrijfsomgeving? 
 
5. Geluidshinder 
De grootste hinderbeleving in Heeg lijkt te worden veroorzaakt door geluid. Geluidsoverlast veroorzaakt 
door uitgaanspubliek en toeristen wordt het vaakst genoemd maar ook geluidshinder veroorzaakt door 
bedrijven wordt meerdere keren genoemd. 
Vraag: Als dorpsbewoners geluidshinder ondervinden van uw bedrijf, bent u dan bereid met anderen in 
gesprek te gaan over mogelijke oplossingen? Licht het antwoord toe. 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. 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: Herkent u dit beeld? Licht het antwoord toe. 
 
7. 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 kijkt u aan tegen de situering van uw eigen bedrijf en andere bedrijven in Heeg?  Licht het 
antwoord toe. 
 
8. Werkgelegenheid 
43,3 %  van de respondenten denkt dat er voldoende werkgelegenheid zal zijn over 7 jaar, 21,9 % denkt van 
niet, de rest weet het niet. De mensen die in Heeg werken zijn hierover optimistischer dan degenen die 
buiten Heeg werken. Dit geldt ook voor de mensen die het langst in Heeg wonen: zij hebben het meeste 
vertrouwen dat er voldoende werkgelegenheid zal zijn.  
Vraag: Hoe schat u de werkgelegenheid in Heeg in over 7 jaar ? Licht uw antwoord toe. 
 
9. Duurzame energiehuishouding 
Een meerderheid van 51,7 % geeft aan belangstelling te hebben voor een collectieve duurzame 
energievoorziening. Dit is substantieel en biedt een basis om er mee aan de slag te gaan. 
Vraag: Is dit signaal voor u interessant en zou uw bedrijf er op in willen springen? Zo ja, op welke manier? 
Licht uw antwoord toe. 
 
10. Duurzaam vervoer 
Er lijkt een ruim draagvlak aanwezig te zijn voor duurzaam vervoer in combinatie met een te beperkt 
aanbod op dit moment van voorzieningen daarvoor. De resultaten geven aanleiding om hier in Heeg verder 
naar te kijken, maar welke ondernemers er belangstelling voor hebben is niet helder.  
Vraag:  Is dit signaal voor u interessant en zou uw bedrijf er op in willen springen? Licht uw antwoord toe. 
 
11. Meedenken 
29 dorpsgenoten hebben aangegeven dat ze actief mee willen denken over een toekomstvisie op Heeg  
Vraag: Bent u als ondernemer geïnteresseerd in het actief meedenken over de visie en in het meewerken 
aan het realiseren van die visie ? Licht uw antwoord toe. 
 
12. 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:  Herkent u dit beeld? Licht het antwoord toe. 
 


