
UITSLAG ENQUÊTE

WONEN IN HEUSDEN

Uitgevoerd door



Het doel
De mening van de inwoners peilen mbt:

• Heusden-Oost fase 3 – Het bouwen van 60 nieuwe woningen
• Behoefte peilen aan type en soort woningen
• Herinrichting Vorstermansplein

De doelgroep
• Heusden telt 2450 inwoners
• De Enquête is ingevuld door 165 personen, dus door 7% van de inwoners

De conclusie (vooraf)
• De algemene mening is dat Heusden leefbaarder moet worden om klaar te zijn voor de toekomst
• Horeca en (uitbreiding van) winkels is belangrijk voor de leefbaarheid
• Een groene dorpskern is zeer wenselijk
• De Kerk als gebouw moet behouden blijven
• Begrip voor migrantenhuisvesting, maar niet ten koste van Heusdenaren
• Geef kerk en pastorie een sociale bestemming
• Dorpsoverleg moet meer jeugd aanspreken

De uitganspunten:



Over de Doelgroep



Over de Doelgroep



Wat is het eerste wat in u opkomt als u denkt aan (het centrum van) Heusden
63% is positief, 58% is negatief en 27% geeft geen (specifieke) mening.

Opvallende reacties:
• Jonosh wordt vaak genoemd
• Kermis wordt vaak genoemd
• Horeca wordt als belangrijk ervaren
• Er wordt de hoop uitgesproken op meer groen in het dorp
• Het plein is geen middelpunt van het dorp, maar een (lelijke) parkeerplaats
• Ga door met de verjonging die gaande is

• “Heusden is gedateerd”
• Heusden wordt door velen gezien als gezellig en actief dorp met veel verenigingsleven

• “Daar zou ik later wel willen wonen”

Over Heusden



Wat ziet u als mogelijke verbetering aan de Dorpskern van Heusden?

• 39% Ga met het plein aan de slag
• 18% Geen mening
• 13% Aandacht voor verkeersveiligheid
• 8% Aandacht voor Horeca en Winkels
• 8% Overig
• 6% Verzorgen van nieuwbouw
• 5% Meer groen in het centrum
• 2% Aandacht voor de Spar en parkeergelegenheid
• 1% Niets, tevreden met huidige dorpskern

Over Heusden



Over Heusden



Over Heusden

Stel u zou 1 Miljoen euro ter beschikking krijgen om iets in Heusden te verbeteren, waar zou u het geld aan 
uitgeven?
Hier worden als antwoord vaak zaken genoemd die al eerder genoemd zijn. 

Opvallende antwoorden:
• Herinrichting Centrum inclusief kerk, pastorie en botanische tuin

• Kerk in ere houden met nevenbestemming als concerten en feesten
• Pastorie een sociale functie geven

• Sporthal waar wedstrijden kunnen worden gehouden
• Tiny houses bouwen
• Zorgen dat investeerders geen kans krijgen huizen te kopen en tegen hoge prijzen te verhuren
• Een toeristische atractie, voor meer leven in de brouwerij en mogelijkheden voor de horeca
• Plein van Jonosh/Jong NL integreren met het Vorstermansplein
• Kasteelruïne opknappen
• Investeren in de jeugd, zodat deze in Heusden willen blijven
• Oudere huizen beter isoleren
• Huisartsenpraktijk
• Bomen, bescherming en herstel van monumenten, fontein en bankjes aan wandelroutes
• Een nieuwbouw plan met bungalows bij elkaar in een rustige wijk
• Zorgen dat er géén megastallen of megabedrijven komen



Over Vorstermansplein
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Over woningbouw



Over Woningbouw
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Over Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is zéér belangrijk. Zijn er naar uw mening plekken in Heusden waar de veiligheid te wensen 
overlaat?
• De oversteek bij de Spar/Vorstermansplein vraagt om aandacht
• Fietspad Voorste Heusden & Voorste Heusden/Meijelseweg

• Vrachtverkeer door centrum
• Slecht belicht en soms staan de lampen gewoon uit!
• Te snel (klein)verkeer

• Kruising Heikamperweg/Heistraat & drukte bij school tijdens de breng- en haaltijden
• Gezandebaan / golfbaan. Voetgangers (golfers) en automobilisten pakken vaak voorrang en vergeten de fietsers
• Waardjesweg – slechte bermen en véél vrachtverkeer
• Vlinkert is een oude straat met parkeerproblemen
• Kruising Patrijsweg-Vlinkert
• Snelheid bij Heusden Oost
• Polderweg is gevaarlijk voor fietsers en voetgangers ivm verkeer Heusden Oost

• Verkeer ontsluiten via Pannehoef en Heesakkerweg
• Gezandebaan: wegen van rechts markering geven. Er wordt daar hard gereden en fietsers moeten oversteken om 

bij fietspad te komen
• Zeer slecht wegdek gedeelte Kokmeeuwenweg



Overig

Heeft u nog opmerkingen, ideeën en/of aandachtspunten voor Heusden?
• Snelheidsbeperkende maatregelen in het centrum
• Dorpsoverleg moet meer jeugd aanspreken
• Ga vol voor de herinrichting van het Vorstermansplein!
• Geen migranten huisvestiging in ons dorp. Zij bezetten huizen die daardoor niet meer beschikbaar zijn voor 

Heusdenaren
• Mensen belonen die hun buurt groen houden, stoep en hegjes netjes houden. Bijvoorbeeld de groene 

container dan weer gratis maken
• Snelheidsbeperkingen handhaven/controleren
• Bouw niet simpelweg huizen omdat ze nú nodig zijn, maar kijk naar de toekomst!
• Vrachtwagens met bestemming kluswijs, vaak veel oponthoud voor verkeer
• Woonvorm wijken divers maken, dus jongeren en seniorenwoningen dóór elkaar
• Geef mensen uit Heusden voorkeur indien woningen beschikbaar komen
• Houdt toekomstige ontwikkelingen mbt horeca goed in de gaten! Horeca MOET blijven
• De grote lindebomen op den Bleek geven veel bladeren en plakkerige afscheiding, dus frustratie
• Out of the box:

• landbouwgrond dicht bij het centrum opkopen en er iets biologisch verantwoords beginnen
• Bij tuincentrum Jansen een zwembad realiseren
• een goede honden ren-plaats waar honden kunnen spelen
• Bankjes plaatsen bij wandel- & fietspaden



Concluderend:

• Ruimte maken voor starters kan zowel door het bouwen van starterswoningen, maar ook 
door het stimuleren van de doorstroom

• Maak de wijken divers; bouw in één wijk voor verschillende doelgroepen
• Wijs plekken aan om Tiny Houses te kunnen plaatsen, de behoefte is voldoende om 1 á 2 

projecten te realiseren
• Er is in Heusden behoefte aan:

• Meer groen in het straatbeeld
• Verhoging van de verkeersveiligheid
• (behoud van) horeca
• (groei van) winkels

Men woont graag in Heusden en wil hier blijven wonen, maar daarvoor dient Heusden 
klaargemaakt te worden voor de toekomst, zowel qua woning als qua beleving!


