
Procedure en conclusie enquête plannen uitbreiding haven   22-06-2020 

1. De enquête is 19 t/m 27 mei 2020 uitgegeven door de projectgroep bestaande afgevaardigden 

van vereniging Hèjje Mojjer en de waterwoonwijk (Rijksvluchthaven). Gericht aan de inwoners 

van Heijen. Opgesteld door Will Verwer (haven) en Pierre Hendriks (Hèjje Mojjer). Elk huisgezin 

heeft een unieke code ontvangen. De enquête is digitaal vormgegeven door Bas Koenen.   

2. 900 exemplaren zijn gedrukt bij printshop Gennep.  Er zijn Er zijn 851 uitnodigingen huis-aan-

huis verspreid in de kern en de buitengebieden. Daarvan hebben maar liefst 410 huisgezinnen* 

de enquêtes ingevuld, 102 op papier en 308 digitaal.  

*N.B. dit zijn huishoudens. Het getal dient te worden vermenigvuldigd met 2,3 (gemiddeld 

aantal inwoners per huisgezin, gegevens CBS en gemeente Gennep) om dit om te rekenen naar 

het aantal inwoners.  

3. De op papier ingevulde enquêtes zijn met de hand geturfd. Twee maal als controle. Papieren 

zijn beschikbaar ter controle. 

4. De digitaal ingevulde enquêtes zijn twee maal gecontroleerd. Codes konden vaker ingevuld 

worden. Ook onzincodes. De digitaal ingeleverde enquêtes zijn gefilterd op dubbel ingevuld, 

foute codes en te laat ingeleverd.  

5. Na enkele dagen bleek dat de digitale versie bij de vragen 3 en 4 (oog voor belang van 

inwoners) wat afweek van de schriftelijke versie. Dit is direct hersteld. Bij een hertelling met 

alleen de respondenten van de bijgestelde versie (zonder de eerste inzendingen) en de papieren 

versie bleek dat de resultaten in lijn waren van de totaaltelling. (Dit is ook gecontroleerd: zie 

punt 10)     
Vraag 3 en 4 samengevoegd: Wordt door gemeente en initiatiefnemers voldoende rekening gehouden met de belangen 

van de inwoners van Heijen en Gennep Zuid? 

Alle 363 respondenten: gemiddelde van vraag 3 en 4 samengevoegd 

O ja O nee  O neutraal 

5,65 % 84 % 11,3 % 

Vraag 3 en 4 zonder de eerste digitale reacties i.v.m. iets andere formulering vragen: nagenoeg dezelfde cijfers. 

            6,2 %             82,8 %             11,05 % 

6. Alle digitale bestanden van de enquête zijn per bewerking terug te halen en te controleren. 

7. De codes van de ingeleverde papieren enquêtes zijn vergeleken met de gebruikte digitale 

codes, middels een overzicht van uitgegeven codes, teneinde te kunnen vast stellen of mensen 

op papier en digitaal de enquête hadden ingevuld. Van de geldige enquêtes is geen dubbel 

gebruikte code bij de papieren en digitale versie gevonden.  

8. Niet alle reacties waren geldig (foute code, digitaal meerdere keren ingevuld, te laat). Het 

aantal geldige enquêtes is 363. Een uitstekende respons van 42,7 %, zeker ook gezien het feit 

dat de enquête in heel Heijen is verspreid, ook in de buitengebieden die verder gelegen zijn van 

het havengebied. 

9. Alle bestanden m.b.t. totaaltelling en verwerking van de opmerkingen zijn beschikbaar en te 

controleren. 

10.  Het verzamelen van de gegevens en de uitwerking van de enquête zijn geverifieerd en beoor-

deeld op basis van de daaraan te stellen regels en zorgvuldigheid door een onafhankelijk jurist. 

 

11.  Conclusie: Uit de verzamelde gegevens blijkt dat het 85,7% van de 363 huisgezinnen 

bezwaren heeft tegen de uitbreiding, m.n. op grond van aantasting grondgebied, woongenot 

door verkeer en belasting milieu en m.b.t. veiligheid. De informatie naar de inwoners door 

gemeente en initiatiefnemers en het rekening houden met het dorp worden door een overgrote 

meerderheid als onvoldoende beoordeeld. Het overgrote deel van de respondenten wil meer 

inspraak en vindt dat de kruising en Hoofdstraat sowieso moeten worden aangepakt. 

Deze enquête is een krachtig signaal richting de initiatiefnemers en het gemeentebestuur. Een 

zeer groot deel van de respondenten (huisgezinnen) voelt zich niet geïnformeerd of gehoord en 

heeft grote bezwaren tegen en zorgen rond de uitbreiding van de haven. 
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