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Bewonersenquête “Heveadorp - Wijk van de Toekomst” ©

In het klimaatakkoord van “Renkum verduurzaamt samen”, is als doel geformuleerd Renkum in 2040
klimaatneutraal te hebben en in de warmtevisie (op te stellen in 2021) aan te geven in welke dorpen /
wijken wordt ingezet op aardgasvrij voor 2030. Om deze doelstellingen te bereiken wordt verkend
welke stappen er genomen moeten worden voor deze energietransitie.
Tijdens de bijeenkomst voor de bewoners van Heveadorp in december 2018 is afgesproken dat in
Heveadorp het project “Wijk van de Toekomst” zal worden gestart. Doel van dit project is te
onderzoeken of Heveadorp aardgasvrij kan worden en zo ja wat daarvoor de beste
maatregelen zijn en hoe dat wordt gedragen in ons dorp.
Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Renkum in samenwerking met Hevea Initiatief, Vivare
en Liander.

Hevea Initiatief wil nu door middel van deze enquête
1. de huidige energie situatie van de woningen in ons dorp in kaart brengen.
2. onderzoeken wat wij als bewoners vinden van de ideeën om Heveadorp aardgasvrij te maken.

We zitten nu nog in het stadium dat wij als bewoners zelf invloed kunnen uitoefen op wat er gaat
gebeuren. Dus laat u horen en werk mee aan deze enquête! Om een breed beeld te krijgen van wat er
leeft in Heveadorp is het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners deze enquête invullen.

Vertrouwelijke vragen

Wat is de postcode en het huisnummer?

Naam, adres, telefoon, e-mailadres, indien geënquêteerde wil meehelpen of per e-mail berichten wil
ontvangen of telefonisch wil worden benaderd.

Naam [niet verplicht]

Adres, straat en huisnummer
[niet verplicht]

Telefoonnummer
[niet verplicht]

Bij vraag 23: e-mailadres [indien

verdere info per e-mail gewenst]

Deze gegevens mogen gebruikt worden om mij op de hoogte te houden van de activiteiten van Hevea Initiatief

Bij vraag 24: Geënquêteerde is
bereid en in staat om mee te
helpen maatregelen te
realiseren door:
Svp aankruisen en invullen

 Kennis in te brengen
 Netwerk in te brengen
 Mee te werken binnen Hevea Initiatief

 Financieel te ondersteunen
 Anders:

Wil woon-wensen-scan Ja / nee

Wil meehelpen met HI Ja / nee

Persoonlijk identificeerbare informatie in deze enquête wordt op dit afzonderlijke voorblad ingevuld en alleen gedeeld met de teamleden van de
werkgroep “Heveadorp – Wijk van de Toekomst” van het Hevea Initiatief.

Bij de verwerking van de enquête wordt het voorblad gescheiden van de andere bladen.



Bestandsnaam: 1710 enquête Heveadorp V4.34.docx

Opslagdatum: 22-11-2020 16:39 Pagina 2 van 8

Met opzet lege pagina

© Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopiëren, microverfilming of enige andere methode, of

worden vrijgegeven aan derden voor bestudering zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van d stichting HeveaInitiatief
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Startvragen

1 In welke mate vindt u de klimaatproblematiek
urgent?
Svp aankruisen

Zeer urgent

Urgent

Neutraal

Niet zo urgent

Niet urgent

2 Hoe belangrijk vindt u dat Heveadorp aardgasvrij
wordt?
Svp aankruisen

Zeer belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Niet zo belangrijk

Niet belangrijk

3 Hoe belangrijk vindt u het dat er nu al gestart
wordt met onderzoek naar de mogelijkheden
voor een aardgasvrij Heveadorp?
Svp aankruisen

Zeer belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Niet zo belangrijk

Niet belangrijk

4 Maakt u zich zorgen als u denkt aan het
aardgasvrij maken van Heveadorp?
Svp aankruisen en invullen

Ja, over …….

Nee

5 Wat zijn uw belangrijkste voorwaarden om mee
te willen werken aan het aardgasvrij maken van
Heveadorp?
Svp invullen

Methode wordt gedragen door het dorp

Het zijn betrouwbare technieken

Niet al te innovatief

Een goede kosten onderbouwing

Geen grote financiële consequenties

Anders, te weten:

6 Welke aspecten zijn voor u het belangrijkst om
energiemaatregelen te nemen?
Svp aankruisen en invullen

Milieu

Verlaging van energierekening

Comfortverbetering

Anders, te weten:

7 Naar welke manier van maatregelen nemen gaat
uw voorkeur uit? Svp aankruisen

Individueel : woning isolatie, warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, …..,
Collectief : warmtenet, gezamenlijke energieopwekking (water, wind, zon)

Individueel

Collectief

Geen voorkeur, beide zijn OK
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8 Wat heeft u nodig om energiebesparende
maatregelen te willen uitvoeren.
Svp aankruisen en invullen

Niets bijzonders

Onafhankelijk advies

Extra kennis

Financiële middelen; subsidie, lening

Ik wil geen maatregelen

Bijvoorbeeld:
u vindt dit een taak voor de Verhuurder / Vivare

Anders ………

9 Moet naast de gemeente, Liander, Vivare en
Hevea Initiatief ook de huurdersvereniging in
het begeleidingsteam worden opgenomen?
Svp aankruisen

JA

NEE

Geen mening

Vragen over uw huishouden en uw woning

10 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
(Aantal personen (1/2/3/4/ enz.) Svp invullen

11 Wat is de leeftijd van de personen in uw
huishouden?
Svp invullen

1 4

2 5

3 6

12a In wat voor type huis woont u?
Svp aankruisen

Vrijstaand

Twee onder een kap

Rijtjeshuis - hoek

Rijtjeshuis – tussen

Woonboot

Eventueel bijzonderheden invullen zoals rietenkap,
houten huis, monument………

Bijzonderheden:

12b Heeft u een koopwoning of huurt u
Svp aankruisen

Koopwoning

Huurwoning Vivare – Rieten kap

Huurwoning Vivare – Nieuwbouw

Huurwoning van particulier

13 Wat is het oorspronkelijke bouwjaar van uw
woning?
Svp aankruisen en indien bekend jaartal invullen

Voor 1946

Van 1946-1965

Van 1966-1975

Van 1976-1988

Van 1989-2000

Na 2000

Weet niet
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14 Wat is het totale elektriciteitsverbruik van uw
woning in kWh/jaar?
Svp gegevens van laatste jaarafrekening invullen.

kWh/jaar

15 Hoeveel zelf opgewekte elektriciteit produceert u
in kWh/jaar?
Svp gegevens van laatste jaarafrekening invullen.

kWh/jaar

16 Wat is het gasverbruik van uw woning in
m3/jaar?
Svp gegevens van laatste jaarafrekening invullen.

m3/jaar

17 Wat is de oppervlakte van uw woning?
Het aantal m2 van alle verdiepingen bij elkaar opgeteld.

m2

18 Wat is de inhoud van uw woning?
Het aantal m3 van de totale woning.

m3

19 Welke energiebesparende maatregelen zijn
na de oorspronkelijke bouw al in uw woning
toegepast en als bekend ook aangeven wanneer?
Svp aankruisen en invullen

Spouwmuur isolatie

Dak isolatie

Vloer isolatie

Dubbel glas, type …………………

Triple glas

HR ketel

Warmtepomp, hybride

Warmtepomp, all electric

Zonneboiler

Zonnecollectoren voor warm water

Zonnepanelen voor elektriciteit

Anders:

20 Weet u welke maatregelen u kunt (laten)
uitvoeren om uw woning energiezuiniger te
maken? Svp aankruisen

Ja, ik weet wat ik moet (laten) doen.

Ik weet wat de opties zijn, maar ik
weet niet welke optie ik moet kiezen.

Nee, ik weet niet wat ik moet doen.

21 Heeft u plannen om energiebesparende
maatregelen te nemen?
Svp aankruisen en invullen

JA, welke:

NEE, waarom niet
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22 Indien u niet weet welke maatregelingen uw
woning energiezuiniger maken, wilt u dan
geïnformeerd worden over wat u kunt doen?
Svp aankruisen en invullen

Ja over alles

Gedeeltelijk op specifieke onderwerpen.
Te weten:

Nee

23 Hoe zou u door Hevea Initiatief het liefst
geïnformeerd willen worden over de activiteiten
van het project “Heveadorp - Wijk van de
Toekomst” ?
Svp aankruisen en invullen

Nieuwsbrief digitaal; e-mailadres op

voorblad invullen

Website Hevea Initiatief

Social media (Facebook)

Informatieavonden; e-mailadres op voorblad

invullen

Anders………

24 Bent u bereid en in staat om mee te helpen
maatregelen te realiseren, bijvoorbeeld door:
Svp aankruisen en invullen

Svp op voorblad overnemen!!

Kennis in te brengen

Netwerk in te brengen

Mee te werken binnen Hevea Initiatief

Financieel te ondersteunen

Anders:

25 Welke energie verbruikende apparaten heeft u in
huis en hoe oud zijn ze?
Svp aankruisen en invullen

Apparaat Leeftijd1)

Kachel: gas / hout /olie 2)

CV alleen verwarming
1) Leeftijd op te geven

0-3 jaar, 3-8 jaar, >8 jaar

2) doorstrepen wat niet van toepassing is

CV combi

Geiser

Grote boiler

Close-in-boiler

Kokend water kraan

Koelkast

2e Koelkast

Vriezer

Kookplaat, gas/elektrisch 2)

Oven

(combi)Magnetron

Afwasmachine

Wasmachine

Wasdroger

Vijverpomp

Airco

Bijvoorbeeld: Aquarium, Sauna, Waterbed, ….. Anders, te weten:
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Slotvragen

26 Zijn er naast de energie andere zaken die u in
Heveadorp graag verbeterd ziet worden?

Daarbij kan het zowel om uw woning als om de
omgeving gaan.

Svp aankruisen en invullen

De straatverlichting

De straatinrichting

Het groen

Speelgelegenheid

Fitness-toestellen op Heveaveld

Het openbaar vervoer

Een ontmoetingsplaats, dorpshuis?

Deel-auto’s (elektrisch)

Levensloopbestendig maken van mijn
woning

Parkeergelegenheid

Vrachtverkeer door het dorp

Glasvezel

Regenwaterafkoppeling

Houtkachels

Fijnstofmeting

(sociale) deeleconomie

Ondersteuning sociale zaken

Anders………

27 Bent u op de hoogte van het Renkumse
klimaatakkoord van juni 2019?
Svp aankruisen

Informatie is te vinden op
RenkumVerduurzaamtSamen.nl

Ik ben goed op de hoogte

Wel van gehoord

Ik heb een vaag idee

Nee geen idee

28 Zijn uw mede dorpsbewoners,
als het gaat om hun houding t.o.v. het nemen
van energiebesparende maatregelen,

ten opzichte van u Svp aankruisen

Positiever

Negatiever

Gelijk

Weet niet

29 Bent u,
als het gaat om de snelheid van beslissen
m.b.t. energiebesparende maatregelen,

een Svp aankruisen

Trendsetter

Trendvolger

Achterblijver

Weet niet
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30 Heeft u,
als het gaat om het nemen van energie-
besparende maatregelen,

t.o.v. uw mede dorpsbewoners een hoger
ambitieniveau Svp aankruisen

Ja,

Nee, lager

Nee, gelijk

Weet niet

Een woon-wensen-scan?

Binnen het onderzoek naar de maatregelen om Heveadorp aardgasvrij te maken kan bij een aantal
woningen in Heveadorp ook dieper gaand onderzoek worden uitgevoerd, een zogenaamde woon-
wensen-scan. Daarbij komt een woonwensencoach bij u thuis en bespreekt de wensen die u heeft. Het
gaat hierbij om het verduurzamen van uw woning op het gebied van energie, gezondheid, veiligheid,
comfort en levensloopbestendigheid. Deze scan brengt voor u geen kosten mee. Als u hiervoor
belangstelling hebt kunt u dat hierna aangeven.

31 Wilt u een woon-wensen-scan? Ik wil graag een woon-wensen-
scan

Ik wil geen woon-wensen-scan

Ik heb al een scan laten uitvoeren.

20 november 2019

Namens Hevea Initiatief en uw mede dorpsbewoners in Heveadorp, dank voor uw medewerking.
De werkgroep “Heveadorp – Wijk van de Toekomst”

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de gemeente Renkum, de provincie Gelderland, Vivare, Liander en de bewonersvereniging Heveadorp

Ingevulde formulieren kunnen voor
09 december 2019
worden ingeleverd bij

Beeklaan 26 Heveadorp


