
  



Zeg ’t Mares! Jij bent aan zet. 
 
Ons ideale dorp, daar kunnen wij inwoners van Maarheeze wel een beeld van schetsen. Als de 
middelen en mogelijkheden eindeloos zouden zijn, dan maken we er het ‘perfecte plaatje’ van, 
nietwaar? Helaas zitten daar grenzen aan. Dat heeft niet alleen te maken met geld, maar ook 
met praktische zaken als mogelijkheden, wetten en verantwoordelijkheden. Bovendien 
verandert onze omgeving, en verandert Maarheeze mee. Denk daarbij niet alleen aan de 
samenstelling, maar ook aan de rol van Maarheeze binnen de gemeente, in de (rest van de) 
regio en aan onze individuele, veranderende opvattingen over wonen, werken en vrije tijd 
bijvoorbeeld. 
 

Keuzes maken 
Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die het beste passen bij het 
Maarheeze waar we over tien, twintig of misschien wel dertig jaar nog steeds met plezier willen 
blijven wonen. De Gemeente Cranendonck wil graag vaststellen wat wij, inwoners van 
Maarheeze zelf, het belangrijkst vinden voor de toekomst van onze woonplaats. Daarnaast gaan 
we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we daar mét elkaar het beste vorm aan kunnen 
geven. 
 

Werkgroep Mooi Mares 
Om dit goed in beeld te krijgen, is de werkgroep Mooi Mares opgericht. Deze bestaat uit 
betrokken inwoners die samen een doorsnee van Maarheeze vertegenwoordigen. Wij 
organiseren het project “Zeg ’t Mares!”. Door deze enquête én hierop aansluitende 
werkbijeenkomsten met zoveel mogelijk inwoners, peilen we welke keuzes Maarheeze wil 
maken voor zichzelf, en de rolverdeling tussen dorp en gemeente die de inwoners daarbij voor 
ogen hebben. Na afloop bundelen we de resultaten en vertalen deze in een toekomstvisie. Met 
deze visie in de hand gaan we als gemeenschap gesprekken aan met elkaar en met partijen die 
we nodig hebben, zoals de gemeente. Wie gaat wat doen om die visie concreet te maken? 
 

Startpunt enquête 
Deze enquête dient als startpunt om een algemeen beeld te krijgen over hoe Maarheeze denkt 
over diverse actuele thema’s. Zoals al eerder vermeld werd, betekent dit wel: prioriteiten stellen, 
keuzes maken. Hoe werkt de enquête? 
 

• Er zijn zeven thema’s benoemd, waarover we je mening graag weten 
• Per thema zijn zeven stellingen gemaakt die betrekking hebben op de ‘invulling’ van het 

thema 
• We vragen je om per thema aan te geven wat je de meest belangrijke of van toepassing 

zijnde stelling vindt, en welke de minste. LET OP: dat je een stelling minder belangrijk 
vindt, betekent nog niet dat je het niet met de stelling eens zou kunnen zijn! De keuzes 
die je maakt, geven alleen maar aan in welke volgorde jij aandacht zou willen geven aan 
de onderwerpen. 

• Per thema vragen we je om aan te geven of je hierover door zou willen praten in een 
vervolgbijeenkomst over dit onderwerp. We gaan daarbij in op de enquêteresultaten 
met de vraag hoe we de gemaakte keuzes het beste kunnen gaan vormgeven. 

• Lever uiterlijk zondag 31 oktober je enquête bij ons in! 
 
Wij wensen je veel succes bij het invullen van deze enquête, en bedanken je voor je 
belangstelling en betrokkenheid bij de toekomst van Maarheeze! 
 
 
Werkgroep Mooi Mares 
 
P.S.  Via HAC Weekblad wordt één exemplaar van deze enquête huis-aan-huis bezorgd in 

Maarheeze. Meer respondenten per huisadres? Of liever online invullen? Aan het eind 
van de enquête komen we terug op de extra mogelijkheden!  



Invulinstructie 
 
Geef met betrekking tot de onderstaande stellingen aan in welke volgorde er volgens jou aandacht aan 
gegeven moet worden. Een “1” geeft aan welke jij de belangrijkste vindt, een “2” voor de stelling die daar 
op volgt, etc. etc. Als er thema’s of stellingen zijn waarover je geen uitspraak kunt of wilt doen kun je deze 
overslaan. 
 
Aan het eind van elke ‘set’ stellingen is er ruimte voor een persoonlijke opmerking, aanvulling of 
toelichting. Je kunt ook aangeven of je uitgenodigd wil worden voor een vervolgbijeenkomst over het 
thema waar de stellingen betrekking op hebben. 
 
De enquête sluit af met enkele algemene vragen over wie je bent. 

1 Thema “Identiteit” 
 

Pos. Stelling 

 Maarheeze heeft een eigen identiteit en die moet herkenbaar blijven. 

 Maarheeze moet aantrekkelijk zijn voor kenniswerkers. 

 Maarheeze voelt zich verbonden met de dorpen daar om heen. 

 Samenwerkingen over de provinciegrens (zoals Keyport) zijn voor Maarheeze belangrijk. 

 Maarheeze moet een ‘open’ dorp blijven waarin nieuwe bewoners zich makkelijk kunnen vestigen en 
zich snel thuis kunnen voelen. 

 Een rijk verenigingsleven hoort bij Maarheeze. 

 Maarheeze is gehecht aan rust en ruimte. 

 

Opmerking, aanvulling of toelichting 

 
 
 
 
 

 
 Ik wil graag uitgenodigd worden voor een vervolgbijeenkomst over dit thema 

2 Thema “Zorg” 
 

Pos. Stelling 

 De beschikbaarheid van huisartsen, een tandarts en een fysiotherapeut in het dorp zelf is belangrijk 
voor Maarheeze. 

 Er moet aandacht zijn voor het geestelijk welzijn van onze inwoners, bijv. bij stress, eenzaamheid of 
rouw. 

 Ouderen moeten langer thuis kunnen blijven wonen. 

 Hulp van jeugdzorg moet beschikbaar zijn voor alle kinderen uit Maarheeze. 

 Er is meer aandacht nodig voor gezond leven, eten en bewegen. 

 Zorg voor ouderen moet ‘dicht bij huis’ beschikbaar blijven. 

 Ik moet in het dorp zelf terecht kunnen met mijn hulpvraag. 

 

Opmerking, aanvulling of toelichting 

 
 
 
 
 

 
 Ik wil graag uitgenodigd worden voor een vervolgbijeenkomst over dit thema 



3 Thema “Verkeer en milieu” 
 

Pos. Stelling 

 Sluipverkeer moet geweerd worden. 

 Handhaaf meer op de naleving van de verkeersregels. 

 Minder doorgaand verkeer door de kern van Maarheeze is wenselijk. 

 Er mogen windmolens rond Maarheeze komen. 

 Er mogen meer zonneparken rond Maarheeze komen. 

 Er moet meer ruimte zijn voor natuur in het buitengebied van Maarheeze. 

 Behoud van de bereikbaarheid van Maarheeze is belangrijk. 

 

Opmerking, aanvulling of toelichting 

 
 
 
 
 

 
 Ik wil graag uitgenodigd worden voor een vervolgbijeenkomst over dit thema 

4 Thema “Wonen en leefomgeving” 
 

Pos. Stelling 

 Er moeten meer woningen in Maarheeze gebouwd worden. 

 Het woningaanbod in Maarheeze moet meer aansluiten op de behoeften van de inwoners.  

 Betaalbaarheid van woningen is belangrijk voor de doorstroming. 

 Er moet meer vrijheid komen om te bouwen wat je zelf wil, en hoe. 

 Hou wonen en werken gescheiden, dus geen grote bedrijfspanden in de dorpskern. 

 Eigen inwoners moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van bouwkavels. 

 Er moet meer aandacht zijn voor veiligheid in de leefomgeving. 

 

Opmerking, aanvulling of toelichting 

 
 
 
 
 

 
 Ik wil graag uitgenodigd worden voor een vervolgbijeenkomst over dit thema 

5 Thema “Sport, ontspanning en cultuur” 
 

Pos. Stelling 

 Een breed aanbod aan faciliteiten voor buiten- én binnensport is belangrijk voor Maarheeze. 

 De Smeltkroes moet een rol blijven spelen als trefpunt voor verenigingen van Maarheeze. 

 Verenigingen zijn essentieel voor het welzijn en verdienen daarom ondersteuning van en door de 
gemeente. 

 Theater voor jong en oud in eigen dorp hoort bij het culturele aanbod. 

 ‘Onze School’/De Huiskamer levert een belangrijke bijdrage aan de (zorg)behoefte van m.n. oudere 
inwoners. 

 Het aanbod aan sportieve en culturele buitenevenementen moet blijven (kermis, Mijl van Mares, 
Dickens-festival, ZoMareseravond). 

 Mogelijkheden om te kunnen recreëren in het buitengebied zijn belangrijk. 



 

Opmerking, aanvulling of toelichting 

 
 
 
 
 

 
 Ik wil graag uitgenodigd worden voor een vervolgbijeenkomst over dit thema 

6 Thema “Voorzieningen” 
 

Pos. Stelling 

 Basisonderwijs moet aangeboden blijven worden in eigen dorp. 

 Er moet een gelegenheid zijn om (post)pakketjes te verzenden of te ontvangen. 

 De Smeltkroes moet een brede maatschappelijke functie blijven vervullen. 

 De bibliotheek moet blijven, desnoods met een aangepaste functie (‘Bibliotheek 3.0’). 

 Middelbaar onderwijs moet goed én veilig bereikbaar zijn. 

 Er moet voldoende politie zijn om in noodsituaties in actie te kunnen komen. 

 Goed openbaar vervoer is essentieel. 

 

Opmerking, aanvulling of toelichting 

 
 
 
 
 

 
 Ik wil graag uitgenodigd worden voor een vervolgbijeenkomst over dit thema 

7 Thema “Economie en werkgelegenheid” 
 

Pos. Stelling 

 Breid het industrieterrein niet verder uit, maar benut eerst de beschikbare ruimte. 

 Het winkelaanbod dient goed aan te sluiten bij de behoeften van Maarheeze. 

 Uitbreiding van industrie mag niet ten koste gaan van de leefomgeving. 

 Nieuwe ondernemingen moeten lokale werkgelegenheid genereren. 

 Duurzame bedrijven hebben de voorkeur. 

 De manier van benutting van het buitengebied is belangrijk voor het dorp. 

 Maarheeze moet meer inzetten op toerisme. 

 

Opmerking, aanvulling of toelichting 

 
 
 
 
 

 
 Ik wil graag uitgenodigd worden voor een vervolgbijeenkomst over dit thema 

Algemene vragen: 
 
Om te kunnen vaststellen welke groepen binnen Maarheeze welke voorkeuren hebben, is het belangrijk 
om te weten hoe de onderzoeksgroep is samengesteld. Daarnaast willen we graag een beeld hebben 
over de representativiteit van de enquête. We vragen je daarom hierna enkele kenmerken van jezelf aan 
te geven. 



 
1. Geslacht: 
 

 Man  Vrouw 

 
2. Leeftijdscategorie: 
 

 < 18 jaar  18-25 jaar  25-35 jaar  35-50 jaar  50-65 jaar  65-75 jaar  > 75 jaar 

  
3. Heb je thuiswonende kinderen (en zo ja, hoeveel)? 
 

 Ja, nl.     Nee (ga door naar vraag 5) 

 
4. Zo ja, in welke leeftijdscategorie(ën)? meerdere antwoorden mogelijk 
 

 0-4 jaar  4-12 jaar  12-18 jaar  > 18 jaar 

 
5. Hoe lang woon je (±) in Maarheeze? 
 

  jaar 

 
6. Wat zijn de letters van je postcode? 
 

6026    

 
De enquête is anoniem. Als je echter hebt aangegeven dat je uitgenodigd wil worden voor één of meer 
van de eerder genoemde themabijeenkomsten, geef dan je naam en e-mailadres hieronder op, zodat wij 
je hiervoor persoonlijk kunnen benaderen: 
 
Naam:            
 
E-mailadres:      @    
 
 
 
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! 
Lever deze uiterlijk 31 oktober in bij één van de Zeg ’t Mares-stembussen die zijn geplaatst bij: 
 

• Jumbo Frank Simonis 
• BL3ND 
• De Smeltkroes 
• Onze School 

 
 
 

Tot slot 
Heb je aan één enquêteformulier niet genoeg omdat er meer respondenten in huis zijn? Of 
vul je het liever digitaal in, dan op papier? Dit zijn je opties: 
 

• Ga naar www.zegtmares.nl/enquete en klik op de knop waarmee 
je de online enquête opent, of scan de QR-code hiernaast. 

• Haal extra exemplaren van de vragenlijst bij één van de 
inleverlocaties die hierboven zijn genoemd. 

• Stuur een mail met je adresgegevens en het aantal exemplaren 
dat je nog wilt ontvangen naar zegtmares@gmail.com, dan 
bezorgen wij deze bij je. 

 
 


