Duurzaam wonen
Stichting EnergieKronenberg wil van Kronenberg in 2030 het eerste energie neutrale dorp
van Nederland maken.

6 Hoe zorg jij ervoor dat je zo energieneutraal mogelijk leeft?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=486)
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Anders
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Op vraag "6 Hoe zorg jij ervoor dat je zo energieneutraal mogelijk leeft? " is het meest gekozen
antwoord (52%): "Ik heb mijn huis extra geïsoleerd".

Anders, namelijk:
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3-dubbel glas
Aardwarmte
Alle lampen vervangen door led-lampen
Alle ramen met enkelglas voorzien van dubbelglas
Als we zonnepalen kon betalen dan hadden we die al gehad
Auto weg en met fiets, verwarming uit als je weg gaat.
Ben afhankelijk van de verhuurder
Ben wel van plan wat te doen, maar is nu nog niet aan de orde
Ben zuinig met water niet onnodig de kachel hoog
De wereld niet op de kop zetten van de kolen af in plaats van gas en het ontbreekt aan
mentaliteit
Denk over bovenstaande punten na, maar alles is te duur voor een gewone burger die niet
modaal verdient
Dikke trui aandoen. was buiten laten drogen.
Dubbelglas
Een electrische auto is nog te duur of heeft een te kleine actieradius.
Energie zuinige verlichting
Energiezuinige verlichting
Erg opletten op verbruik
Ga bewust om met energie
Gaan een woning met warmtebron bouwen.
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Gaan nog isoleren, zonnepanelen en warmte pomp als we geld hebben
Geen geld om energienutraal te leven ,al zou ik het wel willen.
Goed op het vebruik letten
Hou er wel rekening mee , maar heb nog geen concrete zaken gedaan
Houd rekening met tijd van douchen
Houtkachel, nieuw dak met isolatie
Hybride auto (2x)
Hybride warmtepomp aangesloten
Hybrideauto, geen droger
Ik ben van kinds afaan gewend om alles zuinig te doen. Dat dit werkt, bewijzen de
energierekeningen.
Ik ben zuinig op alles en gebruik zo weinig mogelijk. maar ook echt zo weinig mogelijk.
Ik doe op dit moment nog niets.
Ik doe op het ogenblikniets heb geen kinderen en wat mijn huis na mijn dood meer waarde
heeft kan mij niets meer schelen ik moet nu leven
Ik ga bewust om met gas en stroom, kijk bij aanschaf nieuwe produkten naar energieverbruik,
afvalscheiding
Ik ga bewust om met warmte, stroom en benzine, Ik houd rekening met de producten die ik
koop.
Ik ga zonnepanelen aanschaffen
Ik gebruik geen onnodige verwarming of electriciteit
Ik gebruik zo weinig mogelijk energie
Ik heb dubbel glas aangebracht
Ik heb een electrische fiets en fiets naar mijn werk 44 km op en neer
Ik heb een huurwoning
Ik heb een huurwoning, dus het is aan Wonen Limburg om dit te regelen.
Ik heb er nog niet echt over nagedacht maar heb wel HR++ beglazing en denk over
zonnepanelen
Ik heb geen huis
Ik heb ketel HR
Ik heb mijn huis geisoleerd
Ik heb zonnepanelen besteld
Ik huur
Ik rij zoveel mogelijk met oude autos zodat de temperatuur van de aarde stijgt. Dan hoeft de
verwarming minder aan
Ik verbruik zo weinig mogelijk
Ik wacht eerst af hoe e.e.a zich ontwikkeld met gas en met de toekomstige energiezuinige
auto's
Ik wil niet energie neutraal zijn als niet alle europese landen mee doen,
Ik zit gehuurd
Ik zorg dat ik NIETS overbodig doe!
In een huurhuis ben je afhankelijk van de verhuurder. We koken niet meer op gas
Led verlichting
LED verlichting
Led verlichting , onlangs een inductie kookplaat geplaatst
Let op met aankopen, ben vegetarisch, koop veel biologische en lokale producten.
Let op verbruik van gas en electra
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Met de koop van een nieuwe keuken hebben wij een inductie kookplaat gekocht i.p.v. gas en
zodra de overheid meer duidelijkheid bied over eventuele subsidies en zo willen we
zonnepanelen aanschaffen. Ons huis is goed geïsoleerd
Mijn huis is deels geïsoleerd
Niet zo lang douchen en verwarming niet te hoog, warme trui aandoen
Ons huis is heel goed geïsoleerd en we hebben een hybride warmtepomp
Op alle fronten zuinig met energie: met de fiets of OV, geen lampen aan als er niemand in de
ruimte is, Verwarming laag etc etc
Op dit moment nog niet maar daar gaat verandering in komen
Opletten met energie ,verwarming ,meer fietsen inpl.van auto enz.
Plannen hebben we er voor zonnepanelen. Die komen er over 2-3 jaar bij ons op t dak is het
plan
Probeer zoveel mogelijk zonder auto te doen.
Probeer zuinig te zijn met energie
Regel thermostaat goed
Termopeen,zuinig met water,stroom en gas.
Van alles een beetje.
Vegetarisch
Verouderde apparatuur weg en/of vervangen door energie-zuinigere
Warmtepomp
Warmtrpomp
We hebben het huis voor zover als financieel kon geïsoleerd
We MOETEN het afval scheiden
We verspillen geen voedsel, letten op lampen tijdig uit en verwarming lager.
Weinig electriciteit gebruiken,.Alle huisvuil serieus scheiden.
Wij hebben een huurappartement en dat is behoorlijk geisoleerd.
Wij hebben geen aardgas,wel een ketel die brand op propaangas.Ook stoken we 2 kachels in
onze monumentale boerderij wat heel prettig is.
Woningbouwvereniging maakt onze huizen zo energie-neutraal mogelijk.
Zeer zuinig met electriciteit omgaan.
Zonneboiler (2x)
Zuinig aan met energie
Zuinig met energie
Zuinig met energieverbruik
Zuinig met gas en licht omgaan. Bewuste keuzes maken. Ook zijn we aan het sparen voor extra
isolatie
Zuinig met water en licht en verwarming omgaan. geld is vaak factor om iets wel te willen
maar niet te kunnen
Zuinig omgaan met gas en electra.
Zuiniger omgaan met energie

Toelichting
•
•
•

Dit is te simpel gesteld. Veel huizen kunnen niet tegen redelijke kosten voldoende geisoleerd
worden. Daar moet de overheid subsidies voor beschikbaar stellen
Doe je het gas de deur uit dan wordt andere energie duurder. Overheid zal toch haar inkomen
op peil houden.
Eerst maar eens afwachten of alle plannen daadwerkelijk doorgaan voordat ik zelf tot actie
overga. Wij wonen in een goed geisoleerd huis. Zelfs te goed soms.
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Elektrische auto's zijn helemaal niet energieneutraal, kijk eens naar hoe de elektriciteit wordt
opgewekt. En kijk daarbij ook eens naar de energie die komt kijken bij de productie van een
elektrische auto.
Energiezuinig is prima, maar het rondtoeteren van allerlei oplossingsrichtingen zonder tot een
gedegen afweging te komen van kosten en opbrengsten (op de wereldschaal) is een aspect,
dat we onvoldoende invullen.
Geen gasaansluiting helpt op dit moment niet, dat is een politiek speeltje om te laten zien dat
er wat gebeurt. Gas is vele malen schoner dan kolen gestookte centrales die anders nog nodig
zijn om gebrek aan energie op bepaalde momenten toch op te lossen.
Geen geld voor
Gemeente zou dit meer moeten ondersteunen. Niet iedereen is hier zomaar financieel toe in
staat.
Heel de wereld gaat over op aardgas alleen het speldenknopje op de landkaart schaf alles af!
stop met bedrijventerreinen voor kasbouw want die slurpen toch allemaal energie, terwijl jan
met de pet eendtiende deel gebruikt, maar dat moet duurder worden! het lijkt wel een
bananenrepubliek te worden!
Ik heb een huurwoning.
Ik zou wel meer willen doen maar er hangt overal een flink prijskaartje aan.
Is allemaal kostbaar en kost veel geld wat de gemid burger niet heeft
Als het goed zou zijn voor de aarde dan moest het gewoon aangeboden worden maar dat is
niet klaar te krijgen
En zo word de aarde verdorven door de mensen en dan helpt een Kronenberg in Nederland
echt niet aan het wereldwijde probleem wat ten grondslag ligt dat de mens hebzuchtig is en
leeft als eet drink en wees vrolijk wat morgen zijn we we niet meer
Is er door de investeringskosten nog niet van gekomen. Maar zeker van plan!
Mijn woning heeft een energie niveau B, dus mijn huis is o.a. Goed geïsoleerd.
We hoeven niet perse vooraan te lopen tov de rest van de wereld. Dit is voor de gewone man
veel te duur, zeker nu volgend jaar weer alles duurder word.
We willen in de toekomst gaan investerren in zonnepanelen
Wij kunnen ons toch gemakkelijk aansluiten op het gasnet vanuit Duitsland ( Russisch gas )
,want al die leidingen die er liggen in Nederland, die hebben toch ook een berg geld gekost
...........
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7 ‘Energiebesparende maatregelen dienen vanuit de
overheid te worden gesubsidieerd’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?)

(n=477)
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Op stelling 7 ‘Energiebesparende maatregelen dienen vanuit de overheid te worden gesubsidieerd’
antwoordt 86% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 4% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens
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•
•

•
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•
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•
Mee eens

•
•

Alleen jammer dat je woz waarde wel omhoog gaat met gevolg voor andere
kosten. Dit moet juist niet!
De meeste mensen kunnen het anders niet betalen en ze moeten geld kunnen
besparen door de investering.
De overheid wil graag een CO2 besparing realiseren, en moet dit ook, echter de
maatregelen dienen door de burgers zelf gefinancierd te worden. Diverse
subsidies zijn de afgelopen jaren afgeschaft. De miljarden die nu vrijkomen door
het misschien niet doorgaan van de afschaf van de dividendbelasting zou men nu
moeten investeren in duurzaam wonen.
Dit mag best worden gestimuleerd en aantrekkelijker worden gemaakt, veel
maatregelen kosten zeer veel geld waardoor het ,eisen afschrikt
Erg duur voor menigeen
Het kost de burger wel een berg geld. Niet iedereen kan de kosten dragen om het
huis zo energieneutraal mogelijk te maken.Een subsidie zal daar zeker bij helpen.
Niet iedereen kan de investering in 1x ophoesten. Is fijn als men daarin tegemoet
komt, zodat iedereen een kans krijgt dit te doen.
Totaal bedrag geven ipv een gedeelte, overheid wil dat toch, sta eens met beide
voeten op de grond en denk logisch na, veel blabla roepen en er komt niets van
terecht.
Voorbeeld: subsidies voor zonnepanelen
Wordt het geld is eindelijk goed besteed !!
Zij willen dat en dan is het fair dat iedereen zijn steentje bijdraagt en niet via een
andere belasting het weer terug halen dus betrouwbaar zijn
Als de overheid dit wil bereiken zal dit voor senioren en mensen met een laag
inkomen meer subsidie moeten geven willen ze dit bereiken.
Daar betalen we toch belastinggeld voor
5

•

•
•
•
•

Neutraal

•
•
•

•
•
•

Mee
oneens

•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•
•

Weet
niet

•

Energiezuinige dingen moeten goedkoper worden ten koste van niet
energiezuinige dingen. b.v. een benzine of diesel auto duurder maken in de
aanschaf als een elektrische auto.
De overheid moet sturend optreden.
Eventueel laag renderende leningen verstrekken
Heeft burger wat, en het geld (geleend!) komt terug
Gasvrij maken vd woningen kunnen de meeste mensen niet zelf bekostigen. Het is
echt gekkenwerk
Je wilt graag energie besparen. De kosten om dit te realiseren zijn hoog. Dus wie
is er de dupe? Mensen die minder geld hebben.
Een helpende subsidie zou uitkomst bieden.
Of via goede beloning voor teruggeleverde energie; stabiel beleid en geen hapsnap
Subsidie vooral te zien als kleine aanjager, waardoor enthousiasme ontstaat
Verhuurders verplichten er aan mee te doen, en niet ten koste van de huurder
Energiebesparende maatregelen betalen zichzelf terug. Na 7 jaar, of na 10 jaar of
misschien pas na 15 jaar. De overheid moet daar rekening mee houden en een
financieel klimaat scheppen waarin het eenvoudig en voordelig is om geld te
lenen voor energiebesparende verbeteringen aan je woning.
Iedereen moet eens meer zelf bewegen in plaats van alle hulpmiddelen gebruiken
die energie vragen het ontbreekt aan mentaliteit GEMAKZUCHT
Je moet niet voor op lopen in een klein land
Met alle subsidies is het een opgelegd pandoer. Zonder subsidies geeft aan hoe
we er echt over denken en dan zou de wereld anders handelen, dunkt me.
Wel stimuleren. Niet te veel subsidie. Degene die wat willen doen dat toch wel.
Dus mensen die deze maatregelen niet kunnen betalen (kost toch altijd geld) gaan
dan toch betalen voor de anderen.
Ik vind een subsidie alleen nodig als bewoners onder een minimum leven. We zijn
samen verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen.
Je moet het elf willen
Mensen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Wel kunnen mensen met
lage inkomens een tegemoetkoming krijgen
Tot op zekere hoogte kan de overheid meer doen bij hoge kosten bijvoorbeeld.
Niet iedereen kan dat betalen. Men is veel te laat begonnen met deze subsidies
en campagnes. Je moet volgens mij iedereen bewust maken van de
mogelijkheden. En ervoor zorgen dat men het normaal vindt dat je deze
maatregelen neemt. Vooral bij nieuwbouw.
Als de gemeente investeerd dan moet het financiële voordeel van een lagere
enegrie rekening ook bij de gemeente komen.
Als je dat doet dan pikken ze weer ergens ander van.
Kijken naar industrie. Die gebruikt 80% van alle energie. Daar is veel meer winst te
behalen dan het geneuzel over gasvrij maken van woningen.
Vaak worden door subsidie verkeerde beslissingen genomen !! Windmolens duur
en achterhaald, zonnepanelen kan maar ook onlogisch overdag stroom opwekken
niet kunnen opslaan en s`nachts stroom gebruiken !! water(kracht) stroomt 24
UUR per dag.
Iedere euro die iemand aan energiebelasting moet betalen kan niet meer
uitgegeven worden aan energie besparende maatregelen.
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Niet alles hoeft op de overheid afgeschoven te worden. Maar men kan niet
verwachten dat iedereen zomaar heel veel geld uit kan geven aan
energiebesparende maatregelen.

Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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