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SAMENVATTENDE CONCLUSIES

De enquête "Wonen in Maasgouw"  is uitgezet bij mensen die onlangs  in de gemeente zijn komen wonen
(nieuwe inwoners) en bij mensen die al langer in de gemeente wonen (MaasgouwPanel). Dit rapport
beschrijft de resultaten van de enquête onder nieuwe inwoners: oftewel mensen die zich in de periode
tussen 20 juli 2020 en 20 juli 2021 hebben ingeschreven in de gemeente Maasgouw. De vragenlijst is in
deze periode door 231 respondenten ingevuld.

Nieuwe en vorige woonplaats

Als wordt gekekeken naar de nieuwe woonplaats dan blijkt dat de meeste repondenten zich hebben
ingeschreven in de kern Heel (22 % respondenten) en Maasbracht (20 % respondenten).
Als gekeken wordt naar de vorige woonplaats dan blijkt dat 43 respondenten uit een ander dorp van
de gemeente Maasgouw komen (binnengemeentelijke verhuizing), 39 respondenten uit de gemeente
Roermond (incl. Herten en Swalmen), 30 respondenten uit de gemeente Leudal, 10 respondenten uit de
gemeente Roerdalen en 9 uit de gemeente uit Echt-Susteren. Opvallend is dat de vorige woonplaats van
44 respondenten buiten de provincie Limburg ligt (dat is 19 % van alle respondenten).

Wat zijn de redenen om in Maasgouw te komen wonen?

Als belangrijkste reden om om de gemeente Maasgouw te komen wonen zijn de volgende redenen
het vaakst genoemd door de respondenten:
1 Geschikte woning gevonden die in vorige woonplaats niet voorhanden was             23 %
2 Dichter bij familie en/of vrienden 15 %
3 In de omgeving is meer groen en natuur dan in mijn vorige woonplaats                    9 %
4           Ik wilde terug naar het dorp waar ik ben opgegroeid of eerder heb gewoond            7 %

Als andere redenen die hebben meegespeeld bij de keuze voor Maasgouw als woonplaats worden
het meeste genoemd door de respondenten:
1 Geschikte woning gevonden die in mijn vorige woonplaats niet voorhanden was 24 %
2 Centrale ligging bij snelwegen A2 en A73 23 %
3 In de omgeving is meer groen dan in mijn vorige woonplaats 21 %
4 Dichter bij familie en/of vrienden 20 %
* Percentages zijn hoger omdat bij deze vraag meerdere redenen konden worden ingevuld.

De eerste conclusie is dat de belangrijkste reden om in de gemeente Maasgouw te komen voor de meeste
respondenten de beschikbaarheid van geschikte woningen is. 23 % van de respondenten noemt dat als
belangrijkste reden en 24 % van de respondenten noemt dat als andere reden die heeft meegespeeld
bij de keuze van de gemeente Maasgouw als woonplaats.

De tweede conclusie is dat sociale binding een belangrijke reden is om in één van de dorpskernen van de
gemeente Maasgouw te komen wonen. 15 % van de respondenten noemt dat als belangrijkste reden en 20 %
van de respondenten noemt dat als andere reden die heeft meegespeeld bij de keuze van een woonplaats.
Daarnaast noemt ook nog eens 7 % van de respondenten om in Maasgouw te komen wonen dat ze terug
wilde naar het dorp waar ze zijn opgegroeid of eerder hebben gewoond.

De derde conclusie is dat de aanwezigheid van veel groen en natuur ook een belangrijke factor is voor de
aantrekkingskracht van Maasgouw als woonplaats. 9 % van de respondenten noemt dat als belangrijkste
reden om in Maasgouw te komen wonen en 21 % van de respondenten noemt dat als een van de andere
redenen die hebben meegespeeld bij de keuze van Maasgouw als woonplaats.
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De vierde conclusie is dat de centrale ligging bij de snelwegen A2 en A73 ook een factor van betekenis is
bij de keuze van Maasgouw als woonplaats. 7 % van de respondenten noemt dit als belangrijkste reden en
23 % als andere redenen die een rol heeft gespeeld bij de keuze.

De vijfde conclusie is dat als andere reden (naast de belangrijkste reden) door 17 % van de respondenten
wordt genoemd dat ze verwachten dat ze zich in de nieuw woonplaats veiliger voelen dan in de vorige
woonplaats. Slechts 2 % van de respondenten noemt dit overigens als belangrijkste reden om te verhuizen
naar één van de Maasgouwse dorpen.

De zesde conclusie is dat andere dan de hiervoor genoemde redenen veel minder genoemd worden als
redenen die een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de keuze voor Maasgouw als woonplaats.
Blijkbaar zijn dat minder bepalende factoren voor de keuze van een woonplaats.

Op welke beleidsveld zou de gemeente het sterkste moeten inzetten?

Op de vraag "Op welk beleidsveld zou de gemeente Maasgouw volgens u het sterkste moeten inzetten?" is
door de respondenten van het MaasgouwPanel als volgt geantwoord:
1 Zorgen voor een veilige woon en leefomgeving 45 %
2           Voorzieningen en diensten aanbod op peil houden 34 %
3 Kwaliteit leefomgeving versterken en beschermen 29 %
4 Mogelijkheden voor vrije tijd, sport, cultuur en recreatie op peil houden                    22 %
5 Aanbod van geschikte en betaalbare woningen stimuleren 21 %

De eerste conclusie is van de nieuwe inwoners die zich in de gemeente Maasgouw hebben gevestigd de
meeste respondenten (45 %) vinden dat de gemeente het sterkste zou moeten inzetten op het beleidsveld
"Zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving". Opvallend is dat maar 2 % van de respondenten dit als
belangrijkste reden om in Maasgouw te komen wonen. Daarnaast noemt wel 17 % van de respondenten dit
als een andere reden (naast de belangrijkste reden) die een rol heeft gespeeld bij de keuze voor Maasgouw
als woonplaats.

De tweede conclusie is dat 34 % van de respondenten vindt de gemeente het sterkste moet inzetten op het
op peil houden van het aanbod van voorzieningen en diensten. Ook in dit verband is het opvallend dat het
"het aanbod van voorzieningen en diensten" door maar relatief weinig respondenten als belangrijkste reden
is genoemd om in de gemeente Maasgouw te komen wonen: 6 % noemt als belangrijkste reden om hier te
komen wonen dat de zorgvoorzieningen aansluiten bij de behoefte en 1 %  noemt als belangrijkste reden
dat de voorzieningen voor boodschappen aansluit bij de behoefte.

De derde conclusie is dat een groot deel van de respondenten (37 %)  het belangrijk vindt dat de gemeente
werkt aan het versterken en beschermen van de kwaliteit van de leefomgeving.

De vierde conclusie is dat 22 % van de respondenten vindt dat de gemeente de mogelijkheden voor vrije
tijd, sport, cultuur en recreatie op peil moet houden. Daarbij kan ook worden gedacht aan voorzieningen
zoals gemeenschaps- en sportaccommodaties en daarmee correspondeert die antwoord met dat van 34 %
van de respondenten dat wil dat de gemeenten de voorzieningen en diensten op peil houdt.

De vijfde conclusie is dat 21 % van de respondenten het belangrijk vindt dat de gemeente het aanbod van
geschikte en betaalbare woningen stimuleert. Dat is een relatief laag aantal gelet op het feit dat de
"beschikbaarheid van geschikte woningen" het meest wordt genoemd als belangrijkste reden om in
Maasgouw te komen wonen én als andere reden die een rol heeft gespeeld bij de keuze van Maasgouw
als woonplaats. Een mogelijke verklaring is dat de respondenten het aanbod van geschikte en betaalbare
woningen ziet als resultaat van marktwerking waar een instanties als gemeenten weinig invloed op hebben.
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1. ALGEMENE GEGEVENS

De gemeente is benieuwd wat de redenen zijn dat iemand naar Maasgouw verhuist. Inwoners die hun
verhuizing digitaal doorgeven wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun motivatie om in
Maasgouw te komen wonen. Als we  weten wat de redenen zijn geweest kunnen we daar als gemeente op
inspelen en de woon- en leefomgeving nog verder verbeteren.

Het onderzoek is tussen 20 juli 2020 en 20 juli 2021 door 231 personen volledig ingevuld. In die periode
hebben 1108 personen het formulier ‘Verhuizing doorgeven’ ingevuld op de website van gemeente
Maasgouw. Zij hebben allemaal per e-mail de uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek.
De uitwerking van hun antwoorden zijn hieronder te vinden.

Gemeente Maasgouw heeft 23.965 inwoners, verdeeld over de 10 kernen. Er zijn 13.041 adressen, waarvan
11.150 woonadressen (per 1 januari 2021).
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2. ANTWOORDEN OP DE GESTELDE VRAGEN

Het onderzoek bestond uit 13 vragen. Hiervan waren 9 vragen gesloten en 4 open. Tenslotte konden
inwoners hun gegevens achterlaten om een streekpakket te winnen of om eventueel contact mee op te
nemen voor toelichting. De gemiddelde tijd om het onderzoek in te vullen was 8 minuten. Als enkele
uitschieters niet meegerekend worden (die er meer dan 45 minuten over deden), dan is de gemiddelde
invultijd 6 minuten.

Antwoorden op open vragen zijn achterin dit document als bijlagen opgenomen. Hieronder zijn de
resultaten in grafieken te vinden. In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van het onderzoek.

Alle vragen zijn door 231 personen ingevuld.

2.1 In welke kern van Maasgouw gaat u/ bent u gaan wonen?

Hieronder is de verdeling te zien van waar de respondenten van de vragenlijst zijn gaan wonen.
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2.2 Wat was u vorige woonplaats? (open vraag)
Hieronder is te zien wat de vorige woonplaats van de respondenten is. Er zijn 97 plaatsen waar zij vandaan
komen. Opvallende uitspringer is gemeente Roermond waar 30 respondenten vandaan komen. Ook valt op
dat het merendeel uit Limburg afkomstig is.

Baexem
Beegden (3x)
Beek (L)
Berg en Terblijt
Bocholtz
Born
Breda
De Bult
Delft
Den Haag
Den Helder
Dommelen
Echt (6x)
Eijsden
Eindhoven (3x)
Ell
Etten
Geldermalsen
Geleen (3x)
Geulle
Goor
Grathem (3x)
Grevenbicht
Groningen
Haelen
Haler
Heel (7x)
Heemskerk
Heerlen
Heeze
Heibloem
Helmond (2x)
Herten (6x)

Heythuysen (2x)
Hoensbroek
Hoogkarspel
Horn (5x)
Hunsel
Ittervoort (6x)
Kelpen-Oler (2x)
Kerkrade (3x)
Kessel
Kockengen (2x)
Koningsbosch
Landgraaf (4x)
Limbricht
Linne (8x)
Maarn
Maasbracht (16x)
Maastricht (6x)
Mechelen
Meijel (2x)
Melick  (2x)
Moerdijk  (2x)
Montfort (4x)
Moorveld
Nattenhoven
Neer (3x)
Neeritter  (2x)
Nieuwegein
Nieuwstadt
Noordwijk (3x)
Nuenen
Nuth
Obbicht (2x)
Obdam  (2x)

Ohe en laak
Ospel (3x)
Panningen
Plasmolen
Raalte
Roermond (30x)
Schinnen
Sint Odilienberg
Sittard (4x)
Someren
Spijkenisse
St. Odiliënberg
Steenwijkerland
Stevensweert (2x)
Stramproy
Susteren  (2x)
Swalmen (3)
Thorn (5x)
Tilburg (4x)
Valkenburg
Valkenswaard
Veenendaal  (2x)
Veghel
Veldhoven
Venlo
Vlodrop  (2x)
Voerendaal
Weert (5x)
Wessem
Wijnandsrade
Zaandam
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2.3 Wat was de belangrijkste reden voor u om te gaan wonen in de plaats waar u nu gaat
wonen?

In onderstaande grafiek is terug te zien wat de belangrijkste reden is voor mensen om te verhuizen naar
gemeente Maasgouw.

Bij de optie ‘anders namelijk’ was 61 keer wat ingevuld. Deze was te verdelen onder:
 Ik woonde al in de gemeente
 Persoonlijke omstandigheden (scheiding, terug naar ouders, verzorgingstehuis etc.)
 Mogelijkheden in Maasgouw (rust, bouwkavels)
 Ik kom hier tijdelijk wonen (bijvoorbeeld vanwege verbouwing)
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2.4 Welke andere redenen hebben meegespeeld in uw keuze?

Hieronder zijn andere redenen te vinden die ook meegespeeld hebben in de keuze.

2.5. Andere redenen die hebben meegespeeld bij keuze woonplaats

 Ben demeterend en heb verzorging nodig
 ben gaan wonen in zorgcentrum Sterrebosch Thorn
 Ben lid van Schutterij st.Michael en st.Ansfried Thorn en zometeen lid van buurtvereniging
 De afgelopen jaren vaak op vakantie geweest in Limburg. Wij vinden het een hele mooi provincie. Mooie

natuur met schitterende fietsroutes. Tijdens onze zoektocht naar een nieuwe woning hebben we diverse
steden en dorpjes bezocht. Maasbracht sprong er voor ons uit, omdat voorzieningen en winkels in
redelijk grote getale aanwezig zijn. Het protestantse kerkje is voor om ook een pluspunt. Wij kijken
ernaar uit om in Maasbracht de Breerstraat 3 in Maasbracht ons plekje te maken.

 De hectiek van de randstad achter ons laten en de rust en ruimte van Beegden omarmen!
 de locatie was perfect. dicht bij de winkels en openbaar vervoer
 de vragen zijn te positief gericht , de werkelijkheid is anders......wie van de vragenstellers is ooit in Linne

geweest? als je in Heerlen woont en de secretaris vraagt je om een vragenlijst te maken voor mensen die
in Linne komen wonen, dan moet je ook in Linne WONEN om de vragen ' EERLIJK" TE KUNNEN
BEANTWOORDEN.

 Door mijn ziekte is het fijner om in de buurt te wonen van familie en vrienden.
 Ga in Sterrebos wonen
 Het prachtige uitzicht van uit de woning
 Ik ben bij Compartijn gaan wonen, op de locatie Huize ter Beegden.
 Ik ben binnen de kern Linne verhuisd.
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 Ik ben geboren in Groningen, maar opgegroeit in Maastricht. Mijn moeder komt uit Maastricht en mijn
ouders zijn daar gaan wonen vlak na mijn geboorte.

 Ik ben gescheiden en heb besloten terug te gaan naar streek waari ik ben geboren en getogen. Mijn
moeder woont in Gemeente Maasgouw en ik wil dichter bij haar wonen

 Ik heb samen met mijn vrindin een huis gekocht in stevensweert, Omdat we lekker rustig wouden wonen
I.v.m gezinsuitbreiding en we een leuk huisje hebben gevonden precies zoals we het wilde in
stevensweert.

 In dezelfde woonplaats
 In onze vorige woonplaats kunnen we niet terugvallen op een goed sociaal netwerk van familie en

vrienden omdat oude dorpsgemeenschappen in het Heuvelland erg gesloten zijn.
 interne verhuizing op het terrein van Daelzicht van mijn zus, waar ik bewindvoerder van ben.
 ivm gezondheid in een zorginstelling gaan wonen.
 Kleinkinderen in Borgharen
 Leuke woning
 Maasbracht heeft de perfecte combinatie tussen voorzieningen en een rustige omgeving. Bijna iedereen

vindt Maasbracht een aantrekkelijke plek.
 Maasbracht leek ons gezellig dorp met veel faciliteiten en gezellige kern in mooie natuurrijke omgeving.
 Meer huis voor minder geld. Dichter bij familie. Veel natuur daar
 Mijn moeder is gestorven en vader heel erg hulpbehoevend, kan helemaal niks zelf. Dus moest met mijn

gezin wel terug komen om hem te helpen met alles. Anders moest pap naar een verzorgingshuis en dat
wil hij niet

 mijn zaak ligt in Linne en van mijn huidige partner
 Na 43 jaar gewoond en gewerkt te hebben in Noord Holland nu toe aan rust en natuur. Genieten van

mijn vervroegde pensioen in de omgeving van familie en vrienden. Zo hadden we het bedacht. De stap
om in de gemeente Maasgouw te gaan wonen is versneld door de onveilige situatie in de gemeente
Obdam. Veel overlast door hangjongeren. Op 2 november worden we eigenaar van de woning Langven
13 te Beegden. Dat wordt onze definitieve nieuwe woning. Daar kijken we ontzettend naar uit. Nu
genieten van de rust en de natuurt hier in Heel.

 Ook noodgedwongen een woonruimte moeten zoeken ivm relatie beëindigen.
 Oudste zoon woont op kastanjelaan in Heel
 rand stad is duur
 Sneller bij het werk
 Veel meer rust als in parkstad
 vehuisd naar kleinschalig wonen (zorg met verblijf)
 Verhuizing naar Sterrenbosch
 We hebben 4 jaar in Linne gewoond en hebben bewust binnen de gemeente Maasgouw gezocht naar een

nieuwe woning omdat we het er zo fijn vinden. Voor ons kwamen de kernen Stevensweert, Wessem en
Thorn in aanmerking.

 We kennen veel mensen hier in de omgeving en het dorp heeft alles voor handen qua
winkels/boodschappen. Ook is het een zeer centrale ligging waardoor ons werk (Nederweert -
industrieterrein) zeer dichtbij is qua reistijd.

 We wilder terug naar Midden-Limburg
 Wij hebben ingeschreven op een nog te bouwen woning in Echt (Plan Bocage IV). Daar wij op 30 oktober

2020 onze huidige woning verkopen, moeten wij tijdelijk ergens anders gaan wonen.
 Wij verhuizen in Brachterbeek.
 Wij voelen ons veel prettiger en veiliger in Maasbracht dan in Geleen. Bovendien is de lucht beter in

Maasbracht dan in Geleen en dat is voor ons een groot voordeel. We hebben van 2006 tot 2016 in
Stevensweert gewoond vandaar dat we Maasbracht ook goed kennen.

 Wij woonden in een grote eengezinswoning en verhuizen naar een levensloop bestendige woning
 Wij zijn toe aan een nieuwe fase in ons leven en wonen graag dichter bij een bosrijke omgeving.
 Woningen zijn hier ook goedkoper
 Woningnood heeft een overgrote rol gespeeld.
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2.6 Bent u van plan om binnen nu en vijf jaar (weer) te verhuizen?

2.7 Toelichting indien er ‘waarschijnlijk wel’ of ‘zeker wel’ is ingevuld:

 alleen als er sprake zou zijn van heimwee naar de oude woonplaats
 Als gebruikersovereenkomst afloopt
 Als huis klaar is, gaan we verhuizen
 Begin van 2021 woning gereed
 Bezoek aan buitenland
 Bouw nieuwe woning klaar
 Dit is op het moment een tijdelijke huurwoning. Het is een leuk authentiek huis waar ik graag

langer zou willen wonen. Gezien de omstandigheden ben ik genoodzaakt om verder te zoeken naar
een andere woonruimte. Gemeente Leudal en Gemeente Maasgouw hebben wel de voorkeur.

 Evt. samenwonen met partner.
 I.v.m. werk
 Ik ben opgeroeid in Heel, zelfstandig gaan wonen in Roermond, nu terug bij mijn ouders om te

sparen.
 Ik betrek nu een tijdelijke woning (huur) en hoop binnen een jaar een geschikte koopwoning te

vinden in Gemeente Maasgouw
 ik heb tijdelijk werk en zal na einde contract opnieuw daar gaan wonen waar mijn nieuwe

werkgever is
 Ik wil gaan kopen in Linne
 Ik wil NIET meer gaan verhuizen
 Ik wil weer op mezelf gaan wonen
 Ik woon hier maar tijdelijk op vakantiepark boschmolenplas ivm verkoop woning in montfort
 Ik zou uiteindelijk graag een huis willen kopen.
 indien ik kom te overlijden moet mijn vrouw verhuizen omdat het om een bedrijfswoning gaat
 Koop eigen huis in buitenland
 Misschien dat de kans tot een koopwoning zich dan voordoet.
 Nieuwe adres is slechts tijdelijk onderkomen
 Om uit huis te gaan en met mijn vriend samen te gaan wonen
 Omdat dat is verhuurthuis.
 omdat de info van de gemeente te rooskleurig is.
 Omdat dit een tijdelijke oplossing is.
 Omdat onze nieuwe woning in november klaar is
 Omdat we nu een tijdelijke woning hebben en per 4-6-2021 andere woonruimte gevonden hebben in

Roermond
 Omdat wij de woning die we gekocht hebben in Beegden pas in november kunnen betrekken.
 Passende senioren woning
 Realisatie eigen woning
 Tijdelijk verblijf ivm zoektocht nieuwe woning
 Vanwege de bouw van ons levensloopbestendig huis
 vanwege de 'tijdelijke insteek van mijn huidige woning" het is school de Maaskei waar ik anti-kraak

een kamer huur
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 Waar ik wat nieuws kan kopen wat goed voelt
 Wacht op nieuwbouw
 Wachten op nieuwbouw
 We bought a house that pass our requirements. Area is suitable from where are we living.
 Wellicht terug naar Weert e.o. voor een koopwoning i.v.m. familie en vrienden.
 Wens voor grotere woning
 Wil toch weer terug naar valkenswaard. Ik ben hier we opgegroeid maar heb daar de laatste jaren

alles opgebouwd
 Woning is te duur
 Zit nu gehuurd en wil graag een eigen woning
 Zodra de nieuwe woning in Echt klaar is gaan wij daar naar toe.
 Zodra we koopwoning vinden,kunnen we weer een thuis hebben.

2.8 Op welke beleidsveld zou de gemeente volgens u het sterkste op moeten inzetten?

De gemeente wil dat de dorpen in Maasgouw een aantrekkelijke woonplaats blijven voor de bewoners en wil
zich ervoor inzetten dat de inwoners hier nog jarenlang prettig en tevreden kunnen blijven wonen.

2.9 Heeft u nog andere tips of suggesties waarmee de gemeente de woon- en leef kwaliteit
voor inwoners kan verbeteren?

 Aankleding wegen meer groen minder verharding gebakken klinkers ipv asfalt toepassen
 Als ik burgemeester was zou ik meer buurthuizen opbouwen
 Betere mogelijkheid voor jongeren om in hun woonplaats te kunnen blijven wonen door meer

woningbouw.
 Bevorderen van dialoogsessies
 ga vooral zo door. bevorder wel (nog) meer subsidies en dergelijke om groen aan te planten etc
 Goed onderhoud.
 Grotere groene en grijze container Meer soorten afval ophalen Bijjvoorbeeld plastic en papier
 Horeca stimuleren in het dorp. Gezellige terrasjes aan kerkkant Linne.
 Iets doen aan hard rijden
 In een schoon en goed onderhouden leefruimte voelen bewoners zich veilig. Veiligheid geeft

vertrouwen en binding met wat er in de woon-leefomgeving gebeurt. Dat zie je terug in hoe schoon
en heel de omgeving eruit ziet. Dat heeft een positief effect op de gezondheid en hoe mensen zich
voelen.

 In en rondom Ohe en Laak zijn prachtige natuurgebieden die perfect zijn voor wandelaars en
fietsers. Het enige minpuntje zijn de vele (zichtbare) hoogspanningskabels die toch wat afbreuk
doen aan de mooie vergezichten. Indien er een mogelijkheid zou zijn om deze minder zichtbaar te
maken zou dat mooi zijn!
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 In stand houden groen en dit liefst nog uitbreiden
 Inspraak bijeenkomsten voor bewoners organiseren.
 laat ons niets wijsmaken...............Linne is een (voor de tweede keer een dood dorp) wat wil je

nog ....we hebben heel veel weerd en er mag niets, we hebben heel veel maas en er mag
niets....hoe kan dan de gemeente vragen voor tips of suggesties ( wat is het verschil?) voor leef en
kwaliteit voor inwoners als de weerd geen toegang heeft voor de inwoners van Linne.

 Nieuwe starterswoningen realiseren zodat jonge mensen zich kunnen gaan settelen in Maasgouw
 permanente bewoning van recreatie.woningen toestaan.
 Ruim winkelaanbod stimuleren Honden(poep)overlast aanpakken
 Support on entrepreneurs, give workshops to help unemployed people, hire immigrants who have a

good educational background, lanaguage trainings,
 Telecom bereik verbetering simuleren bij alle mobile providers.
 Vraag dat over een aantal jaren nog maaar een keer. Wij moeten dat eerst gaan ervaren.
 werkgelegenheid in de regio. een veilige en prettige leefomgeving ruimte voor natuur en recreatie
 Zeg je Thorn dan zeg je muziek! En muziek verbindt! Verbinding tussen zowel de Thorner inwoners

onderling (jong en oid) en verbinding tussen de Thorner gemeenschap, het tourisme en de
middenstand. De harmonieen zorgen voor sociale cohesie en een prettige, gemoedelijke maar
bruisende leefomgeving. De Harmonieen maken van Thorn derhalve een uiterst aantrekkelijk plek
om te verblijvend. Zowel voor korte (toerisme) als langere periode (wonen). De harmonie (met
name de harmonie gevestigd in het oude stadscentrum) is daarmee - wellicht zonder dat de
gemeente dit beseft - van enorme (ook economische) waarde voor de woon- en leefkwaliteit van
het dorp. Mooie straatjes, leuke winkeltjes en gezellige terrasjes zijn op meer plaatsen in NL te
vinden, maar Thorn onderscheid zich vanwege haar zichtbare culturele topniveau in haar oude
stadscentrum. Dit maakt dat Thorn een uniek totaalpakket te bieden heeft: zowel aan toeristen als
aan haar inwoners. Hetgeen ook de middenstand ten goede komt. Tip voor de gemeente: Waarborg
het bestaansrecht van de harmonie in het oude stadscentrum! Zonder harmonie in het oude
stadsdeel is Thorn minder uniek en derhalve minder interessant voor het toerisme en als
woonomgeving! De gemeente maasgouw beschik over een waardevol goed. Zorg hier goed voor!

 Zeker zorgen voor een aantrekkelijk klimaat voor ondernemers en bedrijven. De gemeente mag
schoner en groener!

 Zorg ervoor dat de jeugd ook terecht kan in betaalbare huur- of koopwoningen
 zorgen voor genoeg biodiversiteit in de omgeving, inzetten op natuurbehoud en herstel
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2.10 Hoe is uw huishouden samengesteld?

2.11 Wat is uw leeftijd?

2.12 Mogen wij naar aanleiding van deze vragenlijst nog contact met u opnemen?

Door 51 personen werd hier met Ja op geantwoord.

2.13 Onder alle deelnemers verloten we maandelijks een pakket met streekproducten.
Wilt u kans maken op één van deze pakketten?

Door 156 personen zijn contactgegevens achtergelaten, zodat ze kans kunnen maken op een
streekproductenpakket.
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BIJLAGE
Uitnodiging voor invullen van de vragenlijst

Nieuwe inwoners die op de website het formulier ‘Verhuizing doorgeven’ ingevuld hebben, ontvingen
automatisch onderstaand bericht in hun mail.

Beste nieuwe inwoner,

Welkom in de gemeente Maasgouw. Wij hopen dat u zich snel thuis voelt in Maasgouw. Op het
gemeentehuis ligt een welkomstpakket voor u klaar. Het pakket bestaat uit een mix van tips en
praktische informatie over vrijetijdsbesteding, cultuur, natuur én bezienswaardigheden. U kunt
het pakket ophalen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Vragenlijst

We zijn benieuwd wat de redenen zijn geweest waarom u in Maasgouw komt wonen. Als we dat
weten kunnen we daar als gemeente op inspelen en de woon- en leefomgeving nog verder
verbeteren. We willen u daarom vragen om deze vragenlijst in te vullen. Onder de deelnemers
wordt een aantal pakketten met streekproducten verloot.

De vragenlijst kunt u invullen door op onderstaande link te klikken:

https://exploratio.nl/intake/aa/welkominmaasgouw?repeat

Ik wens u namens het gemeentebestuur veel woon- en leefplezier in onze mooie gemeente.

Met vriendelijke groet,

Stef Strous
Burgemeester Gemeente Maasgouw


