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Duurzaamheid
3 Hoe duurzaam bent u zelf? Welke stellingen passen bij u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=194)
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Geen van bovenstaande stellingen
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Ander duurzaam voorbeeld

De thermostaat gaat standaard een
graad lager als ik ga slapen

Ik gebruik zo min mogelijk papier, ik
print alles dubbelzijdig

Het energielabel van witgoed
(koelkast, wasmachine e.d.) speelt een
belangrijke rol voor mij bij de aanschaf

Als ik boodschappen doe, neem ik
altijd mijn eigen boodschappentas mee

Tijdens het tandenpoetsen draai ik de
kraan dicht

Ik gooi (bijna) nooit eten weg

Ik haal mijn telefoonoplader na het
opladen altijd uit het stopcontact

0%

Het meest gekozen antwoord (87%) op vraag 3 Hoe duurzaam bent u zelf? Welke stellingen passen
bij u? is: "Als ik boodschappen doe, neem ik altijd mijn eigen boodschappentas mee".

Ander duurzaam voorbeeld, namelijk:
















100% klimaatneutrale woning!
Afval scheiden
Afval scheiden en huis goed laten isoleren
Afval scheiding
Afwas en wasmachine en droger op goedkope tijden laten draaien
Bijna alle antwoorden van boven gelden voor mij
Biologisch voedsvoedsel
De thermostaat schakelt dse verwarming uit als ik ga slpen
Electrisch rijden, zonnepanelen
Ga niet met het vliegtuig op vakanitie
Gebruik van de fiets.
Geen lampen aan laten staan, geen apparaten op standby maar uit.
Gescheiden afval
Hybride auto
Ik ben mede eigenaar van een windmolen
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Ik bewaar het overgebleven water na het waterkoken voor thee, voor mijn planten.
Ik heb zonnepanelen
Ik print niet
Ik rij zuinig
Ik zelf heb zelden licht aan.
Led lampen, elektrische auto, zonnepanelen, hr ++ glas, dakisolatie
Led lampen, folie achter verwarmingen
Ledverlichting
Let op water gas en electra gebruik
Minder afval en recycle alles zoveel mogelijk
Scheiden van afval, ledlampen
Veel groen weinig stenen in de tuin
Verplichte afvalscheiding
Vuil scheiden
Weinig auto gebruik, veel loppen en fietsen
Weinig vlees eten, veel fietsen
Zonnecollectoren, gescheiden afval, kringloopwinkel
Zonnepanelen (3x)
Zonnepanelen geplaatst
Zonnepanelen, houtkachel
Zuinig met ALLES

Toelichting


Huidige nog te starten nieuwbouw word nog uitgevoerd met gasverwarming. Dit moet zo snel
mogelijk veranderd worden worden naar verwarming met warmtepomp.
Dit is technisch mogelijk, alleen zal de gemeente dit via de bouw verordening moeten
afdwingen.
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Naast maatregelen die uw gemeente zou kunnen nemen, kunt u uiteraard ook zelf veel doen.

4 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen om
uw huis duurzamer te maken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
74%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=191)

27%
12%

10%

11%
Weet niet

Nee, maar ik ben dit
wel van plan

2%
Ja, door:

Ja, ik heb een
warmtepomp

Ja, ik maak gebruik
van
energiebesparende
lampen

Ja, ik heb mijn huis
op duurzame wijze
geïsoleerd

Ja, met
zonnepanelen

3%

Nee

17%

Het meest gekozen antwoord (74%) op vraag 4 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen
om uw huis duurzamer te maken? is: "Ja, ik maak gebruik van energiebesparende lampen".

Ja, door:
























Door het aanbrengen van tochtstrips daar waar nodig, maar ik huur een woning, dus véél van
de te nemen maatregelen liggen bij de verhuurder.
Een nieuwbouwwoning te kopen met energie label A+
Extra zuinige HR ketel
Groene stroom
Heb een huurhuis
Heel vaak met de fiets naar het werk ipov de auto te gebruiken
Houtkachel
HR++ glas
Huurbaas... isolatie en zonnepanelen maar helaas te weinig
Huurwoning
In een apartement zijn de mogelijkheden beperkt.
Isolatie en triple glas
Kruipruimte laten isoleren. Spauw was niet nodig was al geisoleerd
Kunstof kozijnen met dubbelglas
Nieuwe woning met a label
Nieuwste type HR ketel
Plaatsen van rolluiken
Tochtstrips
Trui aan te trekken
Warmtepomp droger
Warmtewinner, Toon, Slimme stekkers
Wordt aan gewerkt
Zonnepanelen offerte aangevraagd
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Toelichting





Het nog te bouwen nieuwbouw appartement word helaas opgeleverd met gas verwarming. Bij
de bouwer en installateur verzocht om een warmtepomp te plaatsen. betrokkenen geven aan
zich aan de bouw verordening te houden. Zolang de bouwverordening niet aangepast is word er
geen warmte pomp geïnstalleerd maar een gasketel. Dit resulteert dat er eind 2019 een
nieuwbouw project word opgeleverd met nieuwe gasketels. dit gaat in tegen de duurzame
maatregelen die een gemeente zou moeten nemen.
Huurhuis (2x)
Ik woon in een huur huis
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Stel u krijgt de mogelijkheid om een duurzaam idee te presenteren, om het gebruik van
duurzame energie in onze gemeente te stimuleren.

5 Welk idee zou u presenteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Ander duurzaam
idee

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (51%) op vraag 5 Welk idee zou u presenteren? is: "Plaats een zonnepark".

Ander duurzaam idee, namelijk:





















(Ver)bouw circulair
Alle daken voorzien van panelen
Alle OV op waterstof of electrisch
Auto laten staan
Bouwverordening aanpassen en lopende nieuwbouw projecten ook meer duurzaam bouwen.
Gebruik van restwarmte
Geen windmolens in ZUIDLAND , zet ze maar in de tuin vd burgemeester maar niet in de onze ,
het is hier stilte gebied met vogels !!!
Geen zonnepark maar zonnepanelen op bestaande bouw
Gemeentelijke auto's elektrisch
Goede isolatie, zonnepanelen, vervanging van gas
Goethermiek
Gratis zonnepanelen op alle daken
Hoe kun je energie besparen, zonder extra maatregelen te treffen als zonnepanelen of
windmolens
Huurhuizen beter isoleren en zonnepanelen plaatsen en huiseigenaren kortingen bieden op
aanschaf duurzame energie maatregelen.
Industie warmte
Industrie warmte
Industriele warmte gebruiken
Isolatie, isolatie, isolatie
Meer ledverlichting, leg daken, metro enz. vol met zonnepanelen
Omringd door havens moet het mogelijk zjn de gemeente te verwarmen met restwarmte
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Restwarmte van de industrie
Restwarmte van de industrie in de Botlek
Stadsverwarming ism restwarmte bv shell
Stadsverwarming vanuit de industrie
Stimuleren van groene daken en zonnepanelen
Stop verspilling van energie
Subsidie op zonnepanelen
Trek onmiddelijk de vergunning voor de burger king en KFC in. In een gemeente die zo vervuild is
met zwerfvuil is het absurd om deze bedrijven toe te laten. Dit getuige de hoeveelheid zwerfafval
die hun collega fastfoodketen veroorzaakt.(niet het bedrijf maar wel hun afnemers)
Verwarm de huizen met warmte uit de industrie, bijv. de Botlek of Pernis
Warm water uit de bodem
Warmtenet
Waterstof tankstation
We moeten af van kolen, gas en olie
Wordt een elektrische gemeente qua vervoer. Auto, openbaar vervoer, scooters, fietsen etc.
Zelfbewuster omgaan met duurzaamheid.
ZET EEN GENERATOR OP AL DIE APPARATEN IN SPORTSCHOLEN ;-)
Zonnepanelen op ieder huis en gebouw en langs wegen

Toelichting



Uitzoeken of het loont om waterturbines in oude Maas en of Spui te plaatsen.
Windmolens en zonne panelen geen optie omdat dat het landschap verziekt evenals
zonnepanelen die teveel ruimte in beslag nemen in het landschap
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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