
Uitslag enquête uitbreiding haven Heijen mei 2020 
Uitgereikt: 851 Ontvangen Ongeldig (foute code, te laat, vaker ingevuld) Geldig  

 Papier   102 2             (code afgeknipt) 100 

 Digitaal 308 45           (22 ja, 20 nee, 3 neutraal) 263 

       48, 2%  Percentage: 42,7 % 

N.B. dit zijn huishoudens. Het getal dient te worden vermenigvuldigd met 2,3 om dit om te rekenen naar het 
aantal inwoners. *Gegevens CBS: Heijen telt 895 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2.3 gezinsleden. In totaal 

wonen er in Heijen 2.065 mensen waarvan 52,30% man is en 47,70% vrouw 
 

1. Heeft u bezwaar tegen de geplande uitbreiding van de industriehaven?  

O ja O nee  O neutraal 

311 = 85,7%  33 = 9,1% 19 = 5,2% 

     

Indien ja, wat is voor u de belangrijkste reden om tegen uitbreiding van de industriehaven in Heijen?   

Heijen heeft genoeg grondgebied ingeleverd t.b.v. bedrijven 241 66,4% 

De uitbreiding tast mijn woongenot aan (milieueffecten en toename verkeer) 265 73,0 % 

Veiligheid: de (groeiende) verkeersstromen blijven vlak bij de kern van Heijen 224 61,7 % 

Ik denk dat de industrie mijn gezondheid zal aantasten * a.u.b. toelichten beneden 121 33,3 % 

Het gaat ten koste van de natuur 166 45,7 % 

 

Indien nee, Wat is voor u de belangrijkste reden voor uitbreiding van de industriehaven in Heijen?   

Het levert meer werkgelegenheid op 21 5,8 % 

Het is goed voor de economie in Heijen/Gennep * a.u.b. toelichten beneden 15 4,1 % 

De aanpassing ‘fantasiekruising’ en Hoofdstraat is voldoende 9 2,5 % 

 
2. Vindt u dat de gemeente en de initiatiefnemers uitbreiding haven (Teunesen en AVG) u 

voldoende hebben geïnformeerd over de uitbreiding van de industriehaven?  

O ja O nee  O neutraal 

38 = 10,5 % 272 =74,9 % 53 = 14,6 % 
 

3. Houdt de gemeente voldoende rekening met de belangen van de inwoners van Heijen en Gennep 
Zuid? 

O ja O nee  O neutraal 

18=  5 %  313= 86,2% 32 =8,8 % 

 
4. Houden de initiatiefnemers Teunesen en AVG voldoende rekening met de belangen van de 

inwoners van Heijen en Gennep Zuid? 

O ja O nee  O neutraal 

23=6,3 % 297=81,8 % 43=11,8 % 

 
5. Wilt u als burger meer inspraak bij de voorgenomen plannen van de uitbreiding van de 

industriehaven?  

O ja O nee  O neutraal 

269= 74,1 % 42 =11,6 % 52= 14,3 % 

 
6. De ‘fantasiekruising’ Hoofdstraat-Hoogveld en fietsstructuur van de Hoofdstraat moeten, los van 

de havenuitbreiding, sowieso worden aangepast. 

O ja O nee  O neutraal 

322=88,7 % 10=2,8 % 31= 8,5 % 

Uit bovenstaande blijkt dat het overgrote deel 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 en het rekening houden met het dorp worden als 

onvoldoende beoordeeld. Men wil meer inspraak en de kruising en Hoofdstraat moeten sowieso 

worden aangepakt. 

De uitslag toont aan dat er geen breed maatschappelijk draagvlak is voor de uitbreiding van de haven. 

Er zijn meer dan 300 opmerkingen geplaatst. (Zie ‘Gemaakte opmerkingen enquête’) Het beeld van de enquête 
wordt hiermee nog onderstreept. Mensen hebben ook oplossingen aanreikt. Hieronder de meest genoemde 

onderwerpen.(telling met trefwoorden). 

Overlast omgeving algemeen 34 x;  Luchtvervuiling/ fijnstof/uitlaatgassen/uitstoot/geluid/aantasting natuur 153 x; verkeer 73 x,  

relatie met gezondheid/chronische klachten 20 x;  

Werkgelegenheid 10 x(8 x positief;2 x onder voorwaarden); Rol gemeente 46 x (50 x neg.,2x pos.) 

Oplossingen: Rotonde bij de Mouter; rotonde bij Burgman; weg bij Hopman afsluiten; haven ontsluiten bij For Farmers; 

bestaande haven effectiever gebruiken; halfopen dam tussen Maas en boten; verplaatsen haven naar Gennep of Milsbeek, 

fietspaden anders; Kruising Hoofdstraat: 5 o.k., 25 x aanpakken; Kritiek/opmerkingen op de enquête: 6x , 1x een brief. 1x 

brief via opmerkingen. (Zijn beantwoord) 


