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Leefbaarheidsonderzoek Mariaheide

Allereerst onze dank aan de inwoners van Mariaheide voor hun participatie in het 
onderzoek en hun eerlijke soms kritische maar zeker opbouwende terugkoppeling. 
Dankzij hun medewerking en de dorpsraad van Mariaheide is het 
leefbaarheidsonderzoek een succes geworden wat:

A. Veel informatie geeft
B. De mening van de inwoners verduidelijkt
C. Een leidraad vormt voor verder besluiten, initiatieven en acties

De resultaten geven ons een goed algemeen beeld van diverse onderwerpen welke 
spelen binnen de gemeenschap van Mariaheide en hoe mensen hierover denken en hun 
visie op bepaalde zaken.



Onderzoekresultaten:

Duur Leefbaarheid onderzoek 2 maanden incl. verwerking

Datum 1ste onderzoek 17-apr-22

Datum Laatste onderzoek 28-mei-22

Totaal aan goedgekeurde onderzoeken 264

Totaal aantal afgekeurde onderzoeken 17

Totaal aantal huishoudens Mariaheide 700+

Beste vertegenwoordigen leeftijdscategorie 55 tot 64 Jaar - 28,6 %

Gemiddeld gespendeerde tijd per onderzoek 26 min.

De cijfers!

Een terugkoppeling van maar liefst 37,5 %



Mariaheide

Wonen



Inwoners van Mariaheide zijn tevreden, men geeft aan hoe prettig men het vindt om in 
Mariaheide te leven, de score is uitermate goed.

Een geweldige score van een  8 door 51,5% van de mensen.

18 mensen (8%) waarderen Mariaheide met een 10
61 mensen (25,7%) waarderen Mariaheide met een 9
122 mensen (51,5%) waarderen Mariaheide met een 8
32 mensen (13,5%) waarderen Mariaheide met een 7
4 mensen (1,7%) waarderen Mariaheide met een 6
Een lagere score dan een 6 werd er op de gekwalificeerde onderzoeken niet gegeven.

Rapportcijfer



Wat valt nog meer op:

Mariaheide is een langdurige thuisbasis voor veel inwoners, goed toeven in Mariaheide! Maar 
liefst 87 % van de deelnemers wil in de toekomst in Mariaheide blijven wonen. Dit zien we ook 
terug in de leeftijdscategorie van de deelnemers, een jonger publiek aanspreken en betrekken is 
dus een doelstelling

Mariaheide, een vaste thuisbasis!



De inwoners van Mariaheide zijn duidelijk van mening dat het organiseren van de openbare 
buitenruimte een taak is voor de gemeente, maar… men is zeker bereid hier aan bij te dragen!

Met andere woorden, 27% van de deelnemers aan het onderzoek heeft een sterke voorkeur om 
de volgende taken op zich te nemen:

1. Het groen onderhoud
2. Opruimen van (zwerf-)afval
3. Het onderhoud en opruimen van eigen omgeving rond woning/eigen perceel

Wij weten dat er meerdere mensen reeds vrijwillig zich inzetten voor het schoonhouden van 
Mariaheide, dit zullen we dan ook proberen verder te stimuleren en faciliteren.

Een betrokken gemeenschap, die zijn handen uit de mouwen steekt!
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Leefbaarheid



90% van de deelnemers aan het onderzoek is 
van mening dat er voldoende groen in hun 
omgeving te vinden is. 

Het Groene karakter

Belangrijk: groene karakter van Mariaheide 
dient behouden te blijven!

Volgens 80% van de deelnemers aan het 
onderzoek zijn er voldoende speelveldjes en 
speelplekken voor de jeugd binnen 
Mariaheide.



Bijna iedereen (86%) van de deelnemers aan het onderzoek voelt zich in bepaalde of grote 
mate verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun buurt. Dit is uiteraard een geweldige score! 

We zullen dan ook ons uiterste best doen dit warme hart voor Mariaheide te stimuleren in alle 
opzichten, ideeën om dit verder te stimuleren zijn zeker welkom.

Eén voor allen, allen voor één!



De top 3 van suggesties komen neer op:

1. Kleine buurtsuper of beperkte 

mogelijkheid tot directe voorziening 

van eerste levensbehoefte

2. Beperken van overlast in de vorm 

van:

a. Hondenpoep, honden 

aangelijnd houden

b. Geluidoverlast

c. Verkeersveiligheid/hard rijden 

of plaatsen van drempels

3. Sociale voorziening, beter buurthuis 

(van deze tijd), gezamenlijke 

activiteiten (buurttuin dierenweide)

Altijd wat te wensen…

Ondanks de grote mate van tevredenheid in Mariaheide komen er van de 
deelnemers aan het onderzoek ook een aantal goede suggesties om het leef plezier 
of de leefbaarheid te vergroten.



We weten waar we moeten zijn…

Mensen binnen Mariaheide zijn goed bekend met de Dorpsraad 
en de diverse buurt verenigingen, slechts 1 op de 10 geeft aan 
niet betrokken te zijn met Dorpsraad of een buurtvereniging of 
hier geen interesse in te hebben.

Zeker niet iedereen die meegedaan heeft aan 
het onderzoek maakt zich zorgen om de 
mensen om hen heen, echter bij de mensen 
die dit wel doen speelt één onderwerp zeer 
sterk, ouderdom en hulpbehoevendheid van de 
oudere medemens in Mariaheide.

Helpen waar we kunnen…



Hoe houden we contact…

Met stip geven de deelnemers aan 
het onderzoek aan dat 
Mariaheide.nl en de Heise Krant 
een goede manier van informeren 
en contact is. 

67% van de deelnemers aan het onderzoek is bekend met 
BIN (Buurt Informatie Netwerk). Hoewel dit niet slecht is 
“het kan beter” dus een puntje van aandacht.

Zeker omdat, voor 58% van de deelnemers van het 
onderzoek het buurt informatie netwerk bijdraagt aan hun 
gevoel van veiligheid en sociale controle.

Buurt Informatie Netwerk
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De toekomst van de kerk



De kerk is een lastig onderwerp in Mariaheide. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat 
men de kerk niet meer ziet in de oorspronkelijke voorziening. Duidelijk komt naar voren dat men 
wel een sociaal (dorpshuis of dergelijke), woon of woon-zorg doel ziet weggelegd voor de kerk.

Toekomst van de kerk
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Overlast



Ongedierte, pakken we aan!

Overlast en overlast van bepaalde soorten dieren of insecten is uiteraard moeilijk te 
kwantificeren. Iedereen ervaart dit op een andere manier, wat voor de één een klein 

beetje overlast geeft is voor een ander een groot probleem.

Met betrekking tot overlast van ongedierte is 

de uitkomst volgens het onderzoek:

- Geen overlast 52,3%

- Een beetje overlast 41,6%

- Veel overlast 6,2%



De bron van ergernis…

Geen overlast voert de boventoon, 22% van de deelnemers ervaart geen tot weinig 
overlast. Direct daarna gevolgd door ratten 21%, muizen 18%. Wespen 12% en de 

Eikenprocessierups 10%.



De bron van ergernis…

De toevoegingen welke werden gemaakt door 
de deelnemers van het onderzoek waren als 

volgt:

1. Duiven

2. Kraaien

3. Kauwen

4. Steenmarters



HARD RIJDEN….  WAAROM?

Hard rijden is een probleem 
binnen Mariaheide, 66% van de 
deelnemers aan het onderzoek 
geeft aan in beperkte mate of 
zelfs in grote mate problemen of 
last te ondervinden van 
hardrijden.

Zeker een punt dus wat we nader 
moeten toelichten en een plan 
van aanpak verdient om het 
onderwerp bespreekbaar te 
maken. Vaak zal dit neerkomen op 
eigen verantwoordelijkheid van 

de inwoners.



Vliegverkeer(d)…

Het geluidsoverlast vanuit vliegbasis Volkel levert 
voor sommige inwoners een probleem:
19% - veel overlast
45% - een beetje overlast
36%  - geen noemenswaardige overlast



Het is een irritatie-factortje…

Hondenpoep staat met stip op 1, is niet gewenst en een ergernis voor 32% van de deelnemers aan het 
onderzoek, hondenpoep, honden niet aan de lijn en hardrijden/sluipverkeer zijn de grootste ergernissen.

Naast deze ergernissen geven deelnemers van het onderzoek ook de volgende zaken te kennen:
1. Volkel F35
2. vliegtuigen op Eindhoven vliegen ook steeds meer over Mariaheide
3. Afwerkplek bij Duits lijntje waar condooms, tissues etc liggen
4. Zwerfvuil
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Duurzaamheid



Mariaheide is verbonden… (met glasvezel…)

41% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan de keuze gemaakt te hebben voor Glasvezel 
zoals dit binnenkort aangelegd wordt binnen Mariaheide.

15% geeft aan geen Glasvezel aansluiting te willen hebben!
11% kon niet het juiste abonnement vinden
19% verwacht dat de verbinding niet veel beter wordt
13% heeft niet voor Glasvezel gekozen omwille van de prijs
2% heeft niet tijdig een abonnement kunnen afsluiten



Mariaheide en duurzaamheid

Deelnemers aan het onderzoek geven in een duidelijke meerderheid te kennen geen voorstander te 
zijn van grootschalige initiatieven in verband met verduurzaming. Echter is dit een onvermijdelijk 
onderwerp, duidelijk komt naar voren dat als er toch iets gedaan MOET worden dat zonne-energie de 
voorkeur geniet.
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Een groot deel (39%) van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat isolatie het eerste is waar 
men aan denkt met betrekking tot verduurzaming. Daarnaast is zonne-energie een gewilde 
oplossing (38%) net als het installeren van een warmtepomp (8%).

Mariaheide en duurzaamheid



Mariaheide en duurzaamheid

Aangezien verduurzaming een onvermijdelijk onderwerp is zouden wij vanuit de dorpsraad 
Mariaheide graag eens onderzoeken hoe wij hierin een goede bron van informatie zouden 
kunnen worden voor de inwoners van Mariaheide. Er zijn reeds wat lokale initiatieven 
opgestart maar door de verschillende omstandigheden zoals Covid of andere zaken die de 
aandacht van mensen opeisten gaat de bewustwording omtrent verduurzaming niet snel 
genoeg. Het zonnepark heeft aardig wat stof doen opwaaien in Mariaheide maar de 
beslissing dit niet door te laten gaan heeft niet geleid tot andere initiatieven of de discussie 

verder levend gehouden.



Conclusie & slotwoord

Wij blijven ons inzetten om onze doelen te bereiken, ook al lopen 
trajecten soms wat langzamer dan wij graag zouden zien, we blijven ons 
inzetten, extra steun en medewerking kunnen we daarbij goed gebruiken. 

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Mariaheide


