Onderzoek naar Duurzaamheid
Beste inwoners van Harreveld.
Enige tijd geleden er middels het onderzoek “Wonen in Harreveld” is naar voren gekomen
dat er belangstelling is voor het verduurzamen van woningen. Middels deze wat dieper
gaande enquête willen we bekijken of het zinvol is om het verduurzamen collectief te doen of
daar waar nodig informatie te verstrekken middels info avonden. Hier zullen dan
specialisten/adviseurs en leveranciers bij aanwezig zijn.
Daarom willen wij u vragen u dit formulier in te vullen en naar ons retour te sturen. Dit kan
naar ondergetekende, of het formulier digitaal invullen op het internet via een link die u
ontvangen. Verzoek dit formulier uiterlijk in te leveren op 28-02-2019
De enquête is anoniem en geheel vrijblijvend. We hopen dat u mee wilt werken en op deze
manier meehelpt de Achterhoek en dus ook de wereld een stukje groener maakt.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verduurzamen “Samen op Harreveld”.

VRAAG 1:
Bent U:
o 1: Huurder
o 2: Eigenaar
o 3: Anders, namelijk:………………..……….

VRAAG 2:
Welk woningtype heeft u?
o
o
o
o

1: Vrijstaand
2: 2 onder 1 kap
3: Rijtjeswoning
4: Anders, namelijk:………………..……….

VRAAG 3:
Zou u iets aan verduurzaming van uw woning willen doen?
o 1: Ja
o 2: Nee
o 3: Weet niet

VRAAG 4:
Welke van de volgende isolatiemethoden zou u willen toepassen. (Meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
o
o

1: Niet, ga naar de volgende vraag.
2: Vloerisolatie
3: Gevelisolatie
4: Dakisolatie
5: Beter isolerende beglazing
6: Anders, namelijk:………………..……….

VRAAG 5:
Welke van de volgende zonne-energiemogelijkheden zou u willen toepassen?
o
o
o
o
o

1: Niet, ga naar de volgende vraag.
2: Zonnepanelen
3: Zonneboiler
4: Middels Postcoderoos (bv. Zonnig Zieuwent (zie bijlage...))
5: Anders, namelijk:………………..……….

VRAAG 6:
Welke van de volgende verwarmingsmogelijkheden zou u willen toepassen?
o
o
o
o
o
o

1: Geen, ga naar de volgende vraag.
2: Warmtepomp, als vervanger voor CV/tapwater
3: Zonneboiler, als aanvulling op verwarming/tapwater
4: Combinatie van 2 en 3
5: Hybride systeem, (Combinatie van Warmtepomp en uw huidige CV-ketel)
6: Anders, namelijk:………………..……….

VRAAG 7
Bent u geïnteresseerd in financiële mogelijkheden? (Meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o

1: Nee, ga naar de volgende vraag.
2: Subsidie aanvraag
3: Duurzaamheidslening
4: Anders, namelijk:………………..……….

Informatie m.b.t. duurzaamheidslening op:
https://www.oostgelre.nl/dienstverlening/producten/duurzaamheidslening

VRAAG 8:
Heeft u behoefte aan informatie?
o
o
o
o
o
o

1: Nee, ga naar de volgende vraag.
2: Ja, middels brochures
3: Ja, middels infoavonden
4: Ja, rechtstreeks met leverancier
5: Ja, eerst met specialist/adviseur
6: Anders, namelijk:………………..………

VRAAG 9:
Indien van toepassing zou u bv willen asbest saneren i.c.m. zonnepanelen?
o
o
o
o

1: Niet van toepassing, ga naar volgende vraag.
2: Nee, ga naar volgende vraag.
2: Ja
3: Anders, namelijk:………………..……….

VRAAG 10:
Op welke termijn zou u willen investeren in duurzaamheid?
o
o
o
o
o
o

1: Niet, ga naar het einde.
2: Binnen 1 jaar
3: Binnen 2 jaar
4: Binnen 5 jaar
5: Na 5 jaar.
6: Anders namelijk:………………..……….

Deze enquête is ook in te vullen via een link op de Dorpsbelangen site: http://db.harreveld.nl

Indien u wenst dat wij contact met u opnemen kun u uw gegevens hier noteren:
Naam: ……………………………………………………;
Adres………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………..….
In te leveren bij:
Jos Hulshof
De Bothweg 11
7135 KD, Harreveld.

