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Onderzoek
Respons

Het aantal uitgenodigde digipanel leden is 1186. Het aantal respondenten is 687. De responsratio komt hiermee op 58%.
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Duurzaamheid
Stellingen

Klimaatverandering is een groot probleem.

Het streven naar een duurzame samenleving in
Heemstede is een goede zaak.

0%

1%

Weet ik niet
46%
Helemaal eens

33%

7%
Weet ik niet

54%

Het is goed dat mijn woonwijk uiteindelijk
aardgasvrij wordt.

25%

Helemaal eens

Eens

Eens

Niet oneens / Niet eens

Niet oneens / Niet eens

Oneens

Oneens

Weet ik niet
Helemaal eens

22%
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Niet oneens / Niet eens

21%

Oneens

38%
Helemaal oneens

Helemaal oneens

Helemaal oneens
12%

11%
6%
2%

6%
1%
1%

13%

Duurzaamheid
Bijdrage

Wist u dat u in uw woning en woonomgeving zelf iets kunt doen om bij te
dragen aan het milieu en het klimaat?

Hoe duurzaam bent u volgens uzelf?

35%
Nee, ik denk niet dat je als individueel huishouden invloed hebt op
het milieu en het klimaat
Nee, en ik wil me hiermee verder ook niet bezighouden
Nee, maar ik zou er graag meer over willen weten
Ja, maar ik kan geen voorbeelden noemen van hoe ik dit kan doen
Ja, namelijk*:
1.
2.
3.

8%
3%
6%

23%
19%

19%
64%

Isoleren
Zonnepanelen
Afval scheiden

8%
6%
3%

1=
helemaal
niet
duurzaam
* Dit is een top 3. Van de 398 respondenten hebben minstens 100 respondenten
één van deze voorbeelden uit de top 3 gegeven
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1%

1%
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Weet ik niet

0%
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Duurzaamheid
Maatregelen (1)

Heeft u maatregelen genomen om uw woning te verduurzamen?
Nee
11%

Ja, namelijk:

Besparen door kleine
maatregelen
36%

Woning isoleren
46%

Eigen duurzame
energie opwekken
18%

Ja
89%

Besparen door kleine maatregelen, waarom?
Bijdrage aan milieu
Lage energierekening
Comfort
Beter voor gezondheid
Verbouwing, onderhoud
Niet afhankelijk van aardgas
Woning meer waard
Anders, namelijk:

42%
41%
9%
4%
2%
1%
1%
1%
‘Bewustzijn’
‘Toekomst kinderen’
‘Zijn overgestapt op inductief koken’

Eigen duurzame energie opwekken, waarom?
Bijdrage aan milieu
Lage energierekening
Niet afhankelijk van aardgas
Comfort
Woning meer waard
Beter voor gezondheid
Verbouwing, onderhoud
Anders, namelijk:

45%
44%
4%
3%
3%
0%
0%
1%
‘Beter rendement dan op spaarrekening’
‘Niet van toepassing’

Woning isoleren, waarom?
Lage energierekening
Bijdrage aan milieu
Comfort
Verbouwing, onderhoud
Woning meer waard
Beter voor gezondheid
Niet afhankelijk van aardgas
Anders, namelijk:

38%
27%
25%
3%
3%
1%
1%
0%

‘Beter milieu binnens- en buitenshuis’
‘Dubbel glas & inbraakvrij glas tegen inbraak’
‘Wij zijn er niet van overtuigd dat dit alles in
oude huizen goed werkt’

Duurzaamheid
Maatregelen (2)

Zijn er mogelijkheden om uw woning (nog verder) te verduurzamen die u op dit moment nog niet gebruikt?
Nee
25%

Woning isoleren
29%

Besparen door kleine
maatregelen
14%

Ja, namelijk:
Ja
75%

Eigen duurzame
energie opwekken
57%

Besparen door kleine maatregelen, waarom (nog) niet?
Ik wacht tot er meer duidelijkheid is over oplossingen
Ik vind het te veel gedoe
Ik heb onvoldoende inzicht in de technische en financiële mogelijkheden
Ik huur dus ik ben afhankelijk van verhuurder
Ik heb geen inzicht in terugverdientijd
Ik vind het te duur
Ik weet niet waar ik moet zijn voor advies
Niet belangrijk
Anders, namelijk*:

Eigen duurzame energie opwekken, waarom (nog) niet?
23%
19%
12%
12%
7%
6%
3%
3%
15%

Ik wacht tot er meer duidelijkheid is over oplossingen
Ik vind het te duur
Ik heb onvoldoende inzicht in de technische en financiële mogelijkheden
Ik heb geen inzicht in terugverdientijd
Ik vind het te veel gedoe
Ik huur dus ik ben afhankelijk van verhuurder
Ik weet niet waar ik moet zijn voor advies
Niet belangrijk
Anders, namelijk**:

Nog niet aan toegekomen (3)
‘Onduidelijk of we in ons huidige pand kunnen
blijven wonen’
‘Ik ben afhankelijk wat onze VVE beslist’

* Selectie van de 17 gegeven antwoorden

27%
20%
15%
10%
6%
5%
1%
1%
15%

Dak/ligging niet geschikt voor zonnepanelen (11)
Mogelijke verhuizing, dus investeren niet zinvol (8)
Afhankelijk van VVE (8)
Niet mooi (6)

** Selectie van de 80 gegeven antwoorden

Duurzaamheid
Maatregelen (3)

Zijn er mogelijkheden om uw woning (nog verder) te verduurzamen die u op dit moment nog niet gebruikt?
Nee
25%

Woning isoleren
29%

Besparen door kleine
maatregelen
14%

Ja, namelijk:
Ja
75%

Eigen duurzame
energie opwekken
57%

Besparen door woning isoleren, waarom (nog) niet?
Ik vind het te duur
Ik heb onvoldoende inzicht in de technische en financiële mogelijkheden
Ik wacht tot er meer duidelijkheid is over oplossingen
Ik vind het te veel gedoe
Ik huur dus ik ben afhankelijk van verhuurder
Ik heb geen inzicht in terugverdientijd
Ik weet niet waar ik moet zijn voor advies
Niet belangrijk
Anders, namelijk*:

21%
18%
18%
12%
7%
6%
4%
0%
14%

Lastige klus door oud huis (6)
Afhankelijk van VVE (5)
‘Ik heb geen spouwmuur en dat maakt isoleren
kostbaar’
‘Ik maak nog diverse afwegingen’
* Selectie van de 37 gegeven antwoorden

Duurzaamheid

Maatregelen rondom huis
Behalve in en aan uw huis, kunt u ook maatregelen treffen rondom uw huis, zoals het creëren van een groene omgeving.
Kunt u aangeven in hoeverre u de volgende dingen al doet of heeft gedaan?
14%

14%

22%
32%

Niet van toepassing

2%

Dit doe ik al / heb ik al gedaan

19%

9%
64%
55%

35%

17%

39%

4%
3%
17%

17%

15%

7%
Tegels in mijn tuin
De tuin
vervangen door insectvriendelijk
groen
maken

Doe ik nog niet en ik zou hier eerst
meer over willen weten voordat ik
het overweeg
Dit doe ik niet en ik ben ook niet
van plan om het te gaan doen

8%
9%

Dit doe ik nog niet, maar ik zou dit
wel willen

Regenwater
opvangen en
hergebruiken

Een groendak
aanleggen

Anders, namelijk:
‘Compost van de gemeente gebruiken’
‘Beregenen met slootwater i.p.v. drinkwater’
‘Composthoop, extra bloemen planten’
‘Geen gif in de tuin gebruiken, maar alleen
milieuvriendelijke wijze van bestrijding’
‘Irrigatie aanleggen en water uit de sloot gebruiken i.p.v.
kraanwater’
‘Minder snoeien zodat er een wilde variatie aan bloemen
en planten kan ontstaan wat goed is voor de insecten
e.d.’
‘Veel vlinder- en insecten aantrekkelijke planten/bloemen
op balkon’
‘Vijver voor insecten en vogels’

Circulaire economie
Als gemeente streven we ernaar om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Daarmee bedoelen we dat we in ons werk en onze
inkopen zoveel mogelijk rekening houden met hergebruik van en zuinig omgaan met grondstoffen. In hoeverre houdt u zich daar dagelijks mee bezig?
9%

7%

1%
13%

Weet ik niet
35%
59%

Ja

43%
85%

Ja, maar ik weet hier niet genoeg over
23%
Ja, maar ik vind het te duur of gedoe
24%
14%

18%

19%
8%
8%

Nee, ik vind het niet belangrijk
10%
9%
9%

4%
1%
Ik vind het belangrijk dat mijn
Ik vind het belangrijk dat Heemsteedse Ik let bij mijn aankoop/investering op Ik vind het belangrijk dat afval/spullen
aankopen lokaal gemaakt worden.
ondernemers duurzame producten
hoe het is gemaakt.
hergebruikt worden.
aanbieden.

Duurzaamheid

Initiatieven & rol gemeente
Kunt u aangeven welke van de volgende lokale duurzame initiatieven u kent?

Van Streek

Informeren

6%

Heemsteeds Duurzamer

20%
7%

Huizenaanpak

Welke rol ziet u voor de gemeente op het gebied van duurzaamheid?
24%

Ondersteunen van lokale initiatieven met
kennis en kunde/deskundigheid

22%

Meefinancieren/subsidies verstrekken

22%

20%

Zon op Heemstede

Initiatief nemen/vervullen voortrekkersrol
Heemsteeds Gezwam

18%

2%
Regelgeving/kaderstelling

Kom in mijn tuin

30%
Niets

1%

Anders, namelijk**:

1%

10%

Meergroen
Anders, namelijk*:

12%

5%

Ken geen initiatieven (33)
‘Adviesgroep duurzaamheid’
‘Lokale boeren, etc.’
‘Milieustraat’
‘Moestuin Leyduin’
‘Onze geadopteerde gemeentetuin’
‘Proef Merlenhove apart inzamelen’
‘Branche organisatie technick nederland’
* Selectie van de 43 gegeven antwoorden

‘Bezittingen van de Gemeente verduurzamen’
‘Coördinatie VVE inspanningen’
‘Goede info aanpak oudere huizen’
‘Jonge ondernemers ruimte geven om innovatieve produkten en diensten te verkopen’
‘Masterplan maken van duurzame energie per wijk, net zoals in Haarlem’

** Selectie van de 21 gegeven antwoorden

Duurzaamheid

Websites & onderwerpen
Kunt u aangeven of u de volgende websites kent?

33%

www.duurzaambouwloket.nl

www.huizenaanpak.nl

www.milieucentraal.nl

Over welke onderwerpen wilt u meer informatie?

13%

Energie besparen

22%

14%

Duurzame energie
45%

Aardgasvrij (ver)bouwen

12%

Vergroenen leefomgeving

12%

Duurzame aankopen doen

8%

Recycling

11%

24%

Initiatieven in mijn wijk

Duurzaam vervoer

7%

Contact

Gemeente Heemstede
Contactpersonen: Mireille Middendorp & Ilse Klos
Email: communicatie@heemstede.nl
Telefoon: (023) 548 58 02 / (023) 548 57 51

Parantion
Email: support@parantion.nl
Telefoon: (0570) 234567

