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Beste bewoner van De Hunze of Van Starkenborgh,

Fijn dat u mij wilt helpen met het invullen van deze vragenlijst! Deze vragenlijst gaat over uw buurt. Het doel
is om in kaart te brengen hoe u over uw buurt denkt en wat u van duurzame energie vindt. We voeren dit
onderzoek in samenwerking met het Energieteam De Hunze & Van Starkenborgh uit, dat bestaat uit
bewoners uit uw wijk (zie https://www.dehunzevanstarkenborgh.nflbhs/energieteam/).We gebruiken
deze informatie bij het maken van plannen voor de verduurzaming van de wijk om zo goed mogelijk rekening
te kunnen houden met de eisen en wensen van bewoners. Deze vragenlijst is onderdeel van een groter
onderzoek naar de mogelijkheden om de wijk te verduurzamen. Aan het eind van de vragenlijst kunt u zich

opgeven voor een workshop over dit thema.

Deze vragenlijst bestaat uit drie onder:delen:

A. vragen over uw buurt
B. vragen over du urzarne energie

C. vragen over uzelf

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. De vragenlijst bestaat uit open vragen en vragen
met antwoorden die u aan kunt kruisen. Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst zo volledig mogelijk
invult. Geeft u alstublieft één antwoord pervraag, tenzij is aangegeven dat u meerdere antwoorden kunt
geven. Als u een antwoord heeft gegeven kunt u niet meer terug in de vragenlijst. Weet u het antwoord op
een vraag niet, vul dan het antwoord in dat het eerste bij u opkomt. Wilt u een antwoord geven waarin de

vragenlijst niet voorziet, gebruik dan de ruimte onder de antwoorden om een antwoord of toelichting te
geven. Aan het einde van de vragenlijst kunt u algemene opmerkingen en suggesties opschrijven. Als u wilt
kunt u ook vrijwillig uw e-mailadres achterlaten, bijvoorbeeld om een samenvatting van de resultaten te
ontvangen. U kunt de vragenlijst daarnaast ook online invullen via de link: https://bit.ly/3vYaxls.

Uw gegevens worden anoniem door ons verwerkt, ook als u uw e-mailadres achterlaat. Uw antwoorden
zullen in het onderzoek niet te herleiden zijn naar uw persoon, zullen alleen voor dit onderzoek worden
gebruikt en niet worden gedeeld met derden.

Met vriendelijke groet,

Kathelijne Bouw

P romovenda H a nze hogeschoo l/Rij ksu n ive rsite it G ron i nge n

lk heb bovenstaande informatie gelezen en doe mee met dit onderzoek.

O Ja, ik ga akkoord



A. OVER UW BUURT

L. ln welke buurt woont u?

De Hunze

Van Starkenborgh

Anders, na melijk,..,.,......,r.......,........ i,.,.,

2 jaa r

3. Hoelang verwacht u in deze buurt te blijven wonen?

O A-2 jaar

O z-sjaar

O 5-L0 jaar

O 10 jaar of langer, ffi aar niet voor altijd

O Het liefst voor altijd

4. Welke soort woning bewoont u in deze buurt?

O koopwoning

O sociale huurwoning

O particuliere huurwoning

O studentenwoning
.

O woonboot 
,

5. Op een schaalvan L-L0, in welke mate waardeert u het wonen in uw buurt?

6. Op welke locaties in de buurt treft u uw buurtgenoten voornamelijk?

o

o

o

Hoelang woont u al in deze buurt?

L



7. Van welke voorzieningen in uw buurt (dus niet daarbuiten) maken u of uw gezinsleden gebruik?

Kruis alleen aan wat voor u van toepassing is. Als u ergens dagelijks komt, dan hoeft u alleen bij
'dagelijks' een kruisje te plaatsen. U hoeft dus niet overal een kruisje te zetten.

8. De volgende vragen gaan over sociale contacten in uw buurt. Omcirkel wat voor u van toepassing is.

1=nooit, Z=zelden, 3=soms, 4=regelmatig, S=vaak
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lk kom wekelijks op de volgende plekken in de buurt

lk kom jaarlijks op de volgende plekken in de buurt

VaakNooit

'Hoe vaak ontmoeten u en uw buurtgenoten elkaar in elkaars
woning of op straat?

L 2 3 4 5

Als er een buurtgenoot niet thuis is, hoe vaak passen u en
andere buurtgenoten op diens huis?

L 2 3 4 5
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9. Vindt u dat u genoeg sociale contacten in uw buurt heeft?

veel minder dan ik zou willen

een beetje minder dan ik zou willen

niet minder en niet meer dan ik zou willen

een beetje meer dan ik zau willen

veel meer dan ik zou willen

o

o

o

o

o

10. Hoeveel mensen in uw buurt kent u bij naam (inclusief buren)?

niemand meer dan 12

t2+012345678910tLL2

11. Neemt u op regelmatige basis deel aan activiteiten/bent u lid van een vereniging in uw buurt (dus

niet daarbuiten), en zo ja welke? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Als vrijwilliger bij een buurtvereniging, energiecoöperatie, of een soortgelijke organisatie,

namelijk ........................

Bij een recreatieve vereniging (sportvereniging, muziekgroep, etc.), name1ijk......................

Aij een religieuze vereniging, namelijk......

lk ben geen lid van een vereniging of organisatie

1-3. Welke problemen zou u graag opgelost zien in uw buurt?

14. Stel dat er zich een probleem voordoet in uw buurt, heeft u er dan vertrouwen in dat de mensen in
uw buurt dit gezamenlijk op kunnen lossen?

Ja, want...

o

o

o

o

12. Hoeveel uur besteed u per week aan deze verenigingen?

o

o
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1-5. Stel dat er zich een probleem voordoet in uw buurt, heeft u er dan vertrouwen in dat de gemeente

dit op kan lossen?

Ja, want.

Nee, want

16. Zijn er weleens succesvolle gezamenlijke activiteiten doór buurtbewoners ondernomen om het
buurt te verbeteren (zoals: een speeltoestel laten plaatsen, glasvezel laten leggen, opruimactie voor
zwerfafual organiseren, etc.)?

Nee, tot zover ik weet niet

L7. Hoe goed kent u het Energieteam De Hunze & Van Starkenborgh?

O lk ken het Energieteam niet

O lk ken het Energieteam alleen van naam

O lk ben op de hoogte van de activiteiten van het Ener,gieteam

O ik ben actief betrokken bij het Energieteam

o

o

o

o
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B. OVER DUURZAME ENERGIE.

De volgende vragen goan over duurzome energie.

18. Hoe belangrijk vindt u het bevorderen van duurzame energie in Nederland?

O Heel erg onbelangrijk

O Een beetje onbelangrijk

O Niet belangrijk/niet onbelangrijk

O Een beetje belangrijk

O Heel erg belangrijk

19. Kunt u toelichten waarom u dat vindt?

20. Wat vindt u van het streven om minder aardgas te gebruiken in Nederland?

O Heel erg onbelangrijk

O Een beetje onbelangrijk

O Niet belangrijk/niet onbelangrijk

O Een beetje belangrijk

O Heelerg belangrijk

2L. Kunt u toelichten waarom u dat vindt?

22. Uit welke energiebronnen bestaat de Nederlandse energievoorziening volgens u op dit moment? U

kunt er hieronder zoveel mogelijk noemen.

23. Welk deel (percentage) van alle energie die we in Nederland gebruiken bestaat volgens u op dit
moment uit duurzame energie? Zet een streepje op de lijn en/of schr'rjf het percentage erbij.

Geen (0%) Attes (100%)

o -- too
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24. Hoe bekend bent u met de volgende technieken voor duurzame energie? Omcirkel wat voor u van
toepassing is.

l=helemaal onbekend, 2= een beetje onbekend, 3=niet bekend, niet onbekend,4=een beetje bekend,
5=helemaal bekend

25. De volgende stellingen gaan over duurzame energiemaatregelen in uw buurt. Bij duurzame

energiemaatregelen kunt u denken aan kleine maatregelen aan uw woning (zoals energiezuinige

apparaten gebruiken of tochtstrips plaatsen), grote maatregelen aan uw woning (zoals het dak

isoleren of een warmtepomp plaatsen) en maatregelen ín de buurt (zoals samen een zonnepark
realiseren). Het gaat bij deze vraag dus niet om uw eigen aanpassingen van uw gedrag, zoals het
lager zetten van de verwarming. Kruis aan wat voor u van toepassing is.

l=helemaal mee oneens, 2=een beetie mee oneens, 3= n.iet oneens/niet eens,4Ë een beetje mee eens, 5 E

helemaal mee eens

helemaal
onbekend

helemaal
bekend

Biomassa ketel T 2 3 4 5

Warmtenet L 2 3 4 5

mee oneens mee eens

helemaal helemaal

Buurtgenoten vragen me vaak of ik al duurzame
energiernaatregelen aan mijn woning heb genomen

L 2 3 4 5

lk heb het idee dat ervan mij verwacht wordt dat ik
duu rzame energiemaatregelen.aan mijn woning neem.

T 2 3 4 5
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26. De volgende stellingen gaan over het nemen van duurzame energiemaatregelen. Bij duurzame
energiemaatregelen kunt u denken aan kleine maatregelen aan uw woning (zoals energiezuinige

apparaten gebruiken of tochtstrips plaatsen), grote maatregelen aan uw woning (zoals het dak

isoleren of een warmtepomp plaatsen) en maatregelen in de buurt (zoals samen een zonnepark
realiseren). Het gaat bij deze vraag wederom niet om uw eigen aanpassingen van uw gedrag, zoals

het lager zetten van de verwarming. Kruis aan wat voor u van toepassing is.

l=helemaal mee oneens, 2=een beetie mee oneens, 3= niet oneens/niet eens, 4= een beetje mee eens, 5 =
helemaal mee eens

27. Heeft u in de afgelopen 5 jaar al duurzame energiemaatregelen genomen, zo ja welke? Er zijn
meerdere antwoorden mogelijk.

O Ja, namelijk

O Nee, maar ik heb al eerder maatregelen genom€h, namelijk

helemaal
mee oneens mee eens

helemaal

Als ik zou willen zou ik direct duurzame
energiemaatregelen kunnen nemen.

L 2 3 4 5

Het nemen van duurzame energiemaatregelen is te
ingewikkeld voor mij.

1 2 3 4 5

Ik ben in staat te investeren in de verduurzaming van mijn
woning.

T 2 3 4 5

lk ben bereid meer huur te betalen voor een duurzame
woning.

1 2 3 4 5

O Nee, ik heb nog geen maatregelen genom€fl, want
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28. Hoe waarschijnlijk denkt u dat het is dat u binnen L jaar (verdere) duurzame energiemaatregelen
aan uw woning neemt? Omcirkel wat voor u van toepassing is.

helemaal niet

123455789
helemaal wel

10

29. Hoe waarschijnlijk denkt u dat het is dat u binnen 5 jaar (verdere) duurzame energiemaatregelen
aan uw woning neemt? Omcirkel wat voor u van toepassing is.

helemaal niet helemaal wel

L2345678910

30. De volgende stellingen gaan over wie de verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor {dat wit
zeggen: het voortouw nemen in) de verduurzaming van uw buurt. Kruis aan wat voor u van
toepassing is.

1= helemaal onverantwoordelijk, 2= Een beetje onverantwoordelijk, 3=Niet verantwoordelijk/niet
onverantwoordelijk,4= Een beetje verantwoordelijk, 5= Helemaal verantwoordelijk

helemaal helemaal
niet wel

weet ik
niet

De mate waa rin lokale bedríjven en ínstellíngen
verantwoordelijk zljn voor de verduurzaming van mijn
bu u rt.

T 2 3 4 5 x

De mate waa rin ikzelf verantwoordelijk ben voor de
verduurzaÀing van mijn buurt.

L 2 3 4 5 x

De mate waarin de provinciale overheid
verantwoordelijk is voor de verduurzaming van mijn
bu u rt.

L 2 3 4 5 x
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31. De volgende stellingen gaan over uw eigen rol bij de verduurzaming van uw buurt. Omcirkel wat
voor u van toepassing is.

l=helemaal mee oneens, 2=een beetje mee oneens, 3= niet oneens/niet eens,4= een beetie mee eens, 5 =
helemaal mee eens

32. Wilt u meehelpen bij het verduurzamen van uw buurt?

O Ja, want.

helemaal
mee

oneens

helemaal
mee
eens

L 2 3 4 5Beslissingen die ik nu neem beïnvloeden de toekomst
van de verduurzaming van mijn buurt

lk ben bereid om een bijdrage te leveren aan de

verduurzaming van mijn buurt

T 2 3 4 5

lk vind het onnodig om mijn buurt te verduurzamen L 2 3 4 5

o Misschien als.

O Nee, want...

33. Meehelpen betekent voor mij concreet:
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C. OVER UZELF

34. Uw geslacht is:

o Man

o Vrouw

o Geen van bei de I zeg ik liever niet

35. Uw leeftijd is

jaar

36. We zijn hieronder geïnteresseerd in het aantal personen van een bepaalde leeftijd in uw
huishouden. De leeftijdssamenstelling van uw huishouden (inclusief uzelf) ziet er als volgt uit:

Aantal personen jonger dan 18 jaar

Aantal personen tussen 18 en 24jaar

Aantal personen tussen 25 en 34 jaar

Aantal personen tussen 35 en 44 jaar

Aantal personen tussen 45 en 54jaar

Aantal personen tussen 55 en 64jaar

Aantal personen tussen 65 en 74 jaar

Aantal personen tussen 75 en 84jaar

Aantal personen boven 85 jaar

37. Wat is uw belangrijkste culturele achtergrond? Heeft u een Nederlandse of een

migratieachtergrond? En zo ja, heeft u dan een westerse of niet-westerse migratieachtergrond?

N ede rla ndse achte rgrond

Weste rse m igratie-achte rgro nd

N iet-weste rse m igratie-achtergro nd

Anders, namelijk

o

o

o

o

L0



38. Uw hoogste en voltooide opleiding is:

O Lagere school

O Lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, LHNO, VMBO)

0 Middelbaar (beroepslonderwijs (MULO, MBO)

O Voortgezet onderwijs (MMS, HBS, HAVO, VWO, Gymnasium)

O Hoger beroepsonderwijs

O Universitair onderwijs

39. Wat zijn uw dagelijkse hoofdactiviteiten (waar bent u de meeste tiid aan kwiit)? (Er zijn meerdere

antwoorden mogelijk)

O ik studeer aan een onderwijsinstelling

O ik werk in een betaalde baan

O ik ben een zelfstandig ondernemer

O ik doe vrijwilligerswerk

O ik doe het huishouden/zorgvoor de kinderen

O ik verricht mantelzorg

O ik ben gepensioneerd

O ik ben werkzoekend of zit in de ziektewet

O anders, namelijk

40. lndien u een betaalde baan heeft of zelfstandig ondernemer bent, hoeveel tijd besteed u daar per

week aan?

41,. Het bruto jaarinkomen van uw huishouden is

O (ruim) beneden modaal (< 36.500 euro)

O ongeveer rond modaal (ca. 36.500 euro)

O (ruim) boven mqdaal (> 36.500 euro)

O weet ik niet

O zeg ik liever niet

.-- EINDE VAN DE VRAGENLIJST.--
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Als u wilt kunt u hieronder invullen in welke straat u woont. Deze vraag is niet verplicht, maar wel
behu lpzaam.

Straatnaam .

Als we u mogen benaderen voor aanvullende vragen, kunt u hieronder uw e-mailadres of telefoonnummer
achterlaten. Wilt u daarnaast aangeven waarvoor wij u via e-mail en/of telefoon mogen benaderen?

E-ma ilad res

Telefoonnummer

Wilt u een samenvatting van de resultaten ontvangen?

Heeft interesse in het bijwonen van een workshop over de verduurzaming van de wijk?

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van het Energieteam De Hunze/Van Starkenborg?

Binnen de Hanzehogeschool Groningen loopt er momenteel

onderzoek naar energieverbruik- en besparing (Energysense).

Ja I nee

Ja / nee

Ja I nee

Mogen we hierover contact met u opnemen? Ja / nee

Heeft u ideeën, gedachten en opmerkingen over dit onderzoek of over de verduurzaming van de wijk in het
algemeen, dan kunt u die hieronder noteren.

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
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