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Introductie
Er spelen grote, maar ook spannende plannen in het centrum van Milheeze. Er liggen kansen 
voor ontwikkelingen rond het Pastoor Simonisplein, waarbij we een impuls kunnen geven aan de 
leefbaarheid van ons mooie dorp.

Wij vinden uw mening erg belangrijk! Daarom hebben de inwoners van Milheeze en mensen die 
betrokken zijn bij Milheeze een enquête in kunnen vullen om hun standpunten met betrekking 
tot het centrum van Milheeze kenbaar te maken. 

Dit document is een samenvatting van de resultaten. 

o Totaal aantal ingevulde enquêtes:  639



Algemene gegevens

1 = heel klein, 5 = heel groot



Nieuw centrumplan algemeen - 1

o Volgens de respondenten scoort het huidige gebied rondom de kerk net een onvoldoende

o Gemiddelde score is een 5,4



Nieuw centrumplan algemeen - 2

o Dit zijn steekwoorden uit de meest genoemde antwoorden

o De grootte van de figuur geeft een indicatie hoe vaak een antwoord is gegeven 

Wat is het eerste wat in u opkomt als u denkt aan het huidige centrum van Milheeze? 
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Nieuw centrumplan algemeen - 3
Wat zijn de belangrijkste speerpunten voor de gebiedsontwikkeling rondom de kerk?
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Nieuw centrumplan algemeen - 4
Stel u zou 1.000.000 euro ter beschikking krijgen om het centrum van Milheeze te verbeteren. 
Waar zou u het geld aan uitgeven?

o Dit zijn steekwoorden uit de meest genoemde antwoorden

o De grootte van de figuur geeft een indicatie hoe vaak een antwoord is gegeven 
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Kerk
Wat voor nieuwe functie zou de kerk moeten krijgen wanneer deze 
herbestemd wordt?
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Gemeenschapshuis / Schans - 1
Waar ziet u mogelijkheden voor uitbreiding/verbeteringen 
van het gemeenschapshuis?

1 = helemaal niet noodzakelijk, 5 = heel noodzakelijk

0 50 100 150 200 250 300

Geen mening

Opslag voor verenigingen

Capaciteit

Indeling en functionaliteit

Terras

Sfeer

Uitstraling

Multifunctionele zaal

Evenementenlocatie / theater

Aantal antwoorden



Gemeenschapshuis / Schans - 2
Wat zijn in uw ogen de belangrijkste functies voor een gemeenschapshuis?
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Gymzaal
De nieuwe gymzaal zou voor mij de volgende functie mogen hebben:

1 = helemaal niet noodzakelijk, 5 = heel noodzakelijk
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Supermarkt
Wat zou een verbetering zijn ten opzichte van de huidige Dagwinkel?

o Dit zijn steekwoorden uit de meest genoemde antwoorden

o De grootte van de figuur geeft een indicatie hoe vaak een antwoord is gegeven 

1 = helemaal niet belangrijk, 5 = heel belangrijk
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Wonen
Aan welk type woningen/doelgroep is er behoefte denkt u?
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School / kinderen

1 = helemaal oneens, 5 = helemaal eens (deze vraag is niet door iedereen ingevuld)



Conclusies
o CentrumPlan Milheeze leeft onder alle leeftijdscategorieën met in totaal 639 respondenten!

o Het huidige gebied rondom de kerk scoort volgens u net een onvoldoende (5,4)

o De belangrijkste speerpunten die uit het onderzoek naar voren komen zijn:
o Creëer een gezellig, sfeervol dorpshart/plein met oog voor groen en ruimte voor evenementen

o Schans en gymzaal vergroten, multifunctioneel maken en betrekken bij het plein

o Zoek een passende nieuwe bestemming voor de kerk

o Zorg bij de realisatie van woningen dat deze aansluit op de behoefte van de inwoners van Milheeze

o Nieuwe, grotere supermarkt met een uitgebreider assortiment en voldoende parkeergelegenheid

o Verkeersveiligheid met betrekking tot halen en brengen van kinderen bij het Kindcentrum is belangrijk

o Houd er bij de realisatie rekening mee dat niet alles volgebouwd gaat worden of dat het een 
grote parkeerplaats wordt


