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Samenvatting
Duurzaamheid
Op vraag "1 In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente Uden bewust bezig is
met duurzame energie?" antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". In totaal
antwoordt 5% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 2 'Ik ben zelf actief bezig met duurzame energie door maatregelen te nemen in mijn huis'
antwoordt in totaal 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 14% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Aan de hand van vraag "3 Bespaart u elektriciteit in uw woning?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: ja, ik gebruik LED-lampen 80%
2: Ja, zet de televisie en andere apparatuur ‘s nachts uit 56%
3: Ja, ik was op lage temperatuur 55%
Aan de hand van vraag "4 Bent u van plan om uw woning (nog) energiezuiniger maken?" komt de
volgende top 3 naar voren;
1: Ja, ik wil mijn woning (nog) energiezuiniger maken 28%
2: Ja, maar dit is er (nog) niet of onvoldoende van gekomen 26%
3: Mijn woning is energiezuinig 20%
Aan de hand van vraag "4.1 Om welke reden(en) is het energiezuiniger maken van de woning er nog
niet of onvoldoende van gekomen?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: De kosten zijn voor mij te hoog 56%
2: Ik weet niet of mijn huis er geschikt voor is 16%
3: Ik woon in een huurhuis 20%
Afval scheiden
Aan de hand van vraag "5 Welk afval scheidt u?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Papier/karton 98%
2: Plastic, drankpakken en/of blik 95%
3: Glas 92%
Bij vraag "5.1 Wat zijn voor u de 3 belangrijkste redenen om afval te scheiden? Rangschik
onderstaande antwoorden." wordt "Goed voor het milieu" het vaakst op de eerste plaats gezet
(54%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,0).
Duurzaam wonen
Bij vraag "6 Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij het verduurzamen van uw woning? Geef uw
voorkeur aan door de antwoorden te rangschikken in een top 3" wordt "Isoleren" het vaakst op de
eerste plaats gezet (46%), gevolgd door zonnepanelen (23%) en bewustwording (13%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

2

Aan de hand van vraag "7 Wie is volgens u verantwoordelijk
voor de verduurzaming van een woning?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Combinatie van bovenstaande antwoorden 47%
2: De bewoners 21%
2: De woningbouwvereniging 20%
Tot slot
Op vraag "8 Heeft u nog tips die u wilt meegeven aan de gemeente in het kader van het thema
duurzaamheid?" antwoordt 33% van de respondenten met een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipUden, waarbij 193 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Duurzaamheid
Een vorm van duurzaamheid is duurzame energie. Duurzame energie is energie die onbeperkt kan
worden opgewekt en niet schadelijk is voor de mens of het milieu zoals water, wind of aardwarmte.

1 In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de
gemeente Uden bewust bezig is met duurzame energie?
Zeer belangrijk

30%

Belangrijk

47%

Neutraal

18%

Onbelangrijk

3%

Zeer onbelangrijk
Weet niet

(n=193)
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Op vraag "1 In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente Uden bewust bezig is
met duurzame energie?" antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". In totaal
antwoordt 5% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

4

Toelichting
Belangrijk

•
•

Besparen in duurzaamheid is voor iedereen van belang
Zelf opwekken is het mooiste.

Neutraal

•

Men moet alleen goed nadenken over vervanging en afvoer in de toekomst. En
natuurlijk over horizonvervuiling, niet alle weilanden vol met zonnepanelen.
Moet wel kosten baten geen mode verschijnsel zoals het nu lijkt!
Nederland wil voorop lopen in de omschakeling naar zgn. duurzame energie.
Ons grondgebied is een stipje op de wereldkaart, dus waarom in Gods naam.
We moeten zo snel mogelijk van het gas af, terwijl de veel grotere landen bezig
zijn met uitbreiding van het leidingnet, want die beseffen dondersgoed dat
alleen met windmolens en zonnepanelen de omschakeling onmogelijk is.
Er zal meer nodig zijn en we zullen veel meer tijd moeten krijgen. Ook andere
mogelijkheden, zoals kernenergie moet serieus overwogen worden.
Als gemeente heb je weinig mogelijkheden om deze omschakeling naar
duurzame energie op zo’n grote schaal zelf tot stand te brengen. De centrale
overheid draagt de verantwoordelijkheid voor alle beslissingen, die genomen
worden, Helaas is in de afgelopen jaren gebleken, dat onze regering vervolgens
geneigd is om de uitvoering zoveel mogelijk door te schuiven. Dus gemeente
wees alert, want uw eerste verantwoordelijkheid is om de belangen van de
inwoners te dienen.

•
•

Zeer
onbelangrijk

•

Geen windmolens in Uden, vandaar mijn onbelangrijk
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2 'Ik ben zelf actief bezig met duurzame energie door
maatregelen te nemen in mijn huis'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=193)

22%

Mee eens

41%

Neutraal

22%

Mee oneens

8%

Zeer mee oneens

5%

Weet niet
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Op stelling 2 antwoordt in totaal 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
14% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•

Mee eens

•
•
•
•
•

Gasloos met aardwarmte en PV-panelen op het dak. Is echter wel nieuwbouw en
daardoor goed te realiseren
Heb zelf al zonnepanelen liggen
Ik heb in mijn huis overal dubbel glas, Spouwmuurisolatie en zonnepanelen
Zonnepanelen, warmtepomp, geen gas
Zorg ervoor dat huizen allemaal minimaal een c hebben.
promoot dit
Extra isolatie aangebracht, door het hele huis dubbel glas, zonnepanelen
aangeschaft
Ik woon in een huurwoning dus ben helaas grotendeels afhankelijk van de
woningcorporatie.
Spaarlampen en overweeg zonnepanelen
Wij hebben een natuurlijk dak, daar moet de gemeente veel meer op inzetten,
veel mooier en milieuvridndelijker dan zonnepanelen op het dak.
Zoveel mogelijk led-lampen en zo min mogelijk lampen onnodai lang aan laten
staan. Zonnenpanelen zijn (zonder financiering of huren) helaas niet te betalen.

Neutraal

•

We moeten ons niet gek laten maken de overheid jaagt ons op onnodige
kosten!

Mee oneens

•

Aangezien wij een ouder huis hebben, zijn investeringen lastiger. Eveneens
denken wij aan een andere woning, vandaar dat wij geen enorme financiële
investeringen willen doen
Mijn huis is al voorzien van de nodige isolatie`s

•
Zeer mee
oneens

•

In aanvulling op mijn reactie bij vraag 1.
Ben geheel niet overtuigd van de noodzaak om zo overhaast het gebruik van gas
onaanvaardbaar te verklaren. Er zijn gewoon nog te weinig betaalbare
alternatieven beschikbaar. Bovendien zijn bij bestaande woningen de
mogelijkheden maar zeer beperkt.

Weet niet

•

Ik huur bij Area voor de rest zal ik mijn mond houden
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Niet alleen in de gemeente, maar ook in huis kunnen kleine
ingrepen worden gedaan om energie én geld te besparen en duurzaam te leven. Hierbij kan gedacht
worden aan het verminderen van het gasgebruik van de woning of het besparen van elektriciteit.

3 Bespaart u elektriciteit in uw woning?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=193)
Nee, ik bespaar geen elektriciteit in de woning

5%

Ja, zet de televisie en andere apparatuur ’s nachts
uit

56%

Ja, ik vervang oude apparatuur (wasmachine,
droger of koelkast, tv, etc.)

44%

Ja, ik was op lage temperatuur

55%

Ja, ik gebruik LED-lampen

80%

Ja, ik gebruik standby-killers (automatische
stroomonderbreker om energie te besparen)

6%

Anders

13%

Weet niet
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Aan de hand van vraag "3 Bespaart u elektriciteit in uw woning?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: ja, ik gebruik LED-lampen 80%
2: Ja, zet de televisie en andere apparatuur ‘s nachts uit 56%
3: Ja, ik was op lage temperatuur 55%

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doelmatig gebruik van de zonnepanelen.
Er liggen zonnepanelen op het dak
Gebruik spaarlampen en led verlichting.Doen de lampen uit als we niet in een ruimte aanwezig
zijn
Ik ben van nature geen verspiller
Ik heb ook zonnepanelen. Hen ook een warmtepomp voor besparing van gas.
Ik heb zonnepanelen.
Ik vervang oude apparatuur op het moment dat deze niet meer functioneert, dus niet eerder
Ik was mijn afwas met de hand, afwasmachine is de deur uit.
Licht uit in niet gebruikt vertrek.
Trek trui aan en zet de thermostaat een graad lager
Verlichting met tijdschakelaar, kinderen bewust maken
Vervang oude apparatuur pas als het echt vervangen moet worden en zal dan inderdaad letten
op het energieverbruik.
Verwarming staat nooit hoog
We hebben zonnepanelen.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Wij hebben zonnepanelen op het huis en proberen zoveel mogelijk apparaten die veel stroom
gebruiken overdag aan te zetten
Zonne panelen 8000 kw
Zonne-energie
Zonnen\panelen
Zonnepanelen (3x)
Zonnepanelen en lage temperatuurverwarming
Zonnepanelen op ons dak
Zonnepanelen, warmtewisselaar

Toelichting
•
•
•

Ik zie nogal eens dat bedrijven-winkels enz. overal het licht aan laten zonder dat er iemand is
Onze besparing op gas en stroom wordt teniet gedaan door onverantwoorde accijnzen.
verdubbeling op gas .
Veel burgers vinden, dat ze onder druk worden gezet door de politiek. Ik denk, dat dit averechts
werkt, want men wekt de indruk, dat iedereen voldoende financiële middelen heeft om dit nu
maar even allemaal te vervangen of aan te schaffen. Dit getuigt niet van veel realiteitszin.
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4 Bent u van plan om uw woning (nog) energiezuiniger
maken?
Ja, ik wil mijn woning (nog) energiezuiniger maken

(n=193)

28%

Ja, maar dit is is er (nog) niet of onvoldoende van
gekomen

26%

Nee, ik wil mijn woning niet energiezuiniger
maken

14%

Mijn woning is al energiezuinig

20%

Weet niet

13%
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Aan de hand van vraag "4 Bent u van plan om uw woning (nog) energiezuiniger maken?" komt de
volgende top 3 naar voren;
1: Ja, ik wil mijn woning (nog) energiezuiniger maken 28%
2: Ja, maar dit is er (nog) niet of onvoldoende van gekomen 26%
3: Mijn woning is energiezuinig 20%
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Toelichting
Ja, ik wil mijn
woning (nog)
energiezuiniger
maken

•
•
•
•

Huurwoning
Maar daar moet Area mee doen!
Met behulp van de wooncorporatie Area
Zijn jullie vergeten dat er mensen zijn met een HUURwoning?

Ja, maar dit is is
er (nog) niet of
onvoldoende van
gekomen
Nee, ik wil mijn
woning niet
energiezuiniger
maken

•

Gaat wel gebeueren. Diepvries vervangen en meer Led-lampen. Verder
timers inzetten.
Vind het plaatsen vd zonnepanelen e.d. nogal prijzig.

•
•
•

•
•

Mijn woning is al
energiezuinig
Weet niet

Ik heb alle maatregelen getroffen in het advies bij het toegekende
energielabel (B)
Ik vind mijn woning redelijk energiezuinig en ben er mij van bewust, dat ik
ook moet doen wat ik kan. Maar heb nog veel meer verantwoordelijkheden
dan alleen maar zo energiezuinig mogelijk te leven. Ik bepaal dus zelf het
tempo, waarin ik dit doe.
Net dit huis gekocht en een kindje op komst. Eerst voldoende sparen
voordat we hiermee aan de slag kunnen.
Vanwege een eventuele verhuizing geen financiële investeringen om de
woning energiezuinig te maken

•

Ik heb inmiddels ook al zonnepanelen eind 2019

•
•
•

Als appartementseigenaar ben ik afhankelijk van de besluiten van de VvE.
Ik heb een huurhuis
Is een huurwoning
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4.1 Om welke reden(en) is het energiezuiniger maken van de
woning er nog niet of onvoldoende van gekomen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=50)
De kosten zijn voor mij te hoog

56%

Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken

13%

Ik weet niet of ik voor een subsidie in aanmerking
kom

25%

Ik weet niet of mijn huis er geschikt voor is

16%

Ik zie er tegenop

10%

Ik woon in een huurhuis

20%

Andere reden

8%

Weet niet

6%
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Aan de hand van vraag "4.1 Om welke reden(en) is het energiezuiniger maken van de woning er nog
niet of onvoldoende van gekomen?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: De kosten zijn voor mij te hoog 56%
2: Ik weet niet of mijn huis er geschikt voor is 16%
3: Ik woon in een huurhuis 20%

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•

Andere prioriteiten in huis
Ben er mee bezig
Geen tijd en/of apparaten zijn nog niet aan vervanging toe.
Leeftijd tov rendement van de investering
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Afval scheiden
Je kunt je steentje bijdragen aan een duurzame wereld, door bijvoorbeeld uw afval te scheiden. In
uw huishouden kent u verschillende afvalstromen.

5 Welk afval scheidt u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=192)
Glas

92%

Papier/karton

98%

Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten
(GFT+E)

86%

Plastic, drankpakken en/of blik

95%

Chemisch afval

74%

Textiel

84%

Ander afval

10%

Ik scheid geen afval

1%

Weet niet
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Aan de hand van vraag "5 Welk afval scheidt u?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Papier/karton 98%
2: Plastic, drankpakken en/of blik 95%
3: Glas 92%

Ander afval, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles wat daarnaast bij de milieustraat afgegeven moet worden
Elektronica
Grof vuil
Herbruikbare spullen naar Kringloop
Hondenpoep
Ijzer
Ijzer e.d.
Luiers
Medicijnen
Metalen
Milieustraat en kringloop
Nog bruikbare spullen naar goed doel brengen
Olie en vetten / metalen
Rest afval
Restafval

13

Toelichting
•
•

•
•

•

•
•

Helaas is het vanuit mijn appartement niet mogelijk om gft afval gescheiden aan te bieden op
een praktische manier
Helaas twijfel ik aan de besparingen, die afvalscheiding zou opleveren. Ook vraag ik mij af of
met de huidige technische mogelijkheden het nodig is dit te handhaven. In de praktijk zijn er
sectoren, waar dit helemaal niet gebeurt. Ook wordt bij vuilverbrandingsovens soms
gescheiden afval toegevoegd om voldoende temperatuur op te wekken.
Omdat het maar een klein beetje meer moeite is om hieraan mee te werken
Plastic inzameling in Uden middels de PBD-zakken is een drama. Mensen stoppen er verkeerde
dingen in waardoor ze niet worden opgehaald en vervolgens de hele week deze zakken op
straat blijven liggen. Niemand checkt of zijn/haar zakken wel mee zijn genomen.
Verschrikkelijke buurtvervuiling.
Plastic verpakkingen van bijv vlees gaat niet bij het plastic. Vindt ik vies en ben bang dat je
daardoor ongedierte krijgt. Gaat daarom bij restafval. Had liever gehad dat plastic in de
container ging ipv oud papier. Want papier wordt toch elke maand door de scholen aan huis
opgehaald
Wat ben ik toch goed bezig!
Wat betreft de plastic inzameling. Dit is inmiddels achterhaald. Er zijn al zeer goede resultaten
bij afvalverwerking om plastic uit restafval te scheiden. Dit lijkt mij een heel goede ontwikkeling.
We zijn dan meteen af van al die 'ontsierende zakken' aan de weg ! Er wordt daar ook vaak
plastic in gedaan wat er niet in thuis hoort .
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5.1 Wat zijn voor u de 3 belangrijkste redenen om afval te
scheiden? Rangschik onderstaande antwoorden.
(Vraaginstructie: Nummer 1 is de reden die uw meeste voorkeur heeft, nummer 2 is de
reden die na nummer 1 uw voorkeur heeft, etc.. Wanneer u op ?Geen v

(n=183)

2,0
2,8

Andere reden:

4,0

Het is een kleine
moeite om afval te
scheiden

Vanzelfsprekend,
iedereen doet dit
tegenwoordig

Ik vind het een fijn
idee dat het
gerecycled wordt

Het bespaart geld

3,3

3,7

3,7

Het bespaart ruimte
in de grijze
(duurdere)
container

2,9

Goed voor het
milieu

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3
2
1

Bij vraag "5.1 Wat zijn voor u de 3 belangrijkste redenen om afval te scheiden? Rangschik
onderstaande antwoorden." wordt "Goed voor het milieu" het vaakst op de eerste plaats gezet
(54%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,0).

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alhoewel ik denk dat alles in een keer verzamelen en ergens anders uitsorteren beter is en
meer geld oplevert.
Andres zit de zwarte kliko te snel vol
Bewustwording van de hoeveelheid afval dat je produceert!
Circulaire gebruik van materialen- en goederen
De grijze container mag voor ons een keer in de 5 weken hebben een kleine
De vraag is of aan de bron scheiden de beste weg is, maar het draagt wel bij aan het bewustzijn
van je gebruik.
Moet van de gemeente
Wordt mij opgelegd
Wordt wel gedwongen, is geen eigen keuze
Zie mijn opmerking bij punt 4. Plastic inzameling is achterhaald.

Toelichting
•
•
•
•

Het bespaart zeker nier echt veel meer ruimte in de grijze container. Ondanks het scheiden van
al het afval komen we thuis met een 5 persoons waterhuishouding ruimte kort.
Toch vind ik in Uden het nog onvoldoende verschil maken qua kosten of je afval scheidt of niet.
De grijze container betaal je toch al voor een bepaald bedrag dat je hem aan de weg kunt
zetten, alleen hetgeen daarboven kost extra geld. Dat zou van mij per keer of gewicht mogen.
Waar ik me aan erger is dat het plastic zakken overal in het straatbeeld hangen wat een erg
rommelige uitstraling geeft
Zie mijn opmerking bij punt 4. Plastic inzameling is achterhaald.
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Duurzaam wonen
Ook in de woningbranche duikt het begrip duurzaamheid steeds vaker op. Duurzaam wonen kan op
allerlei manieren. Denk aan zonnepanelen, gasvrije woningen, vloerverwarming en isolatie in de
woning.

6 Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij het
verduurzamen van uw woning? Geef uw voorkeur aan door
de antwoorden te rangschikken in een top 3
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 het onderwerp is die uw meeste voorkeur heeft.
Wanneer u op 'Geen voorkeur'

(n=169)

2,2
2,7
3,6

3,3

Afval scheiden

Bewustwording

Zonnepanelen

Minder warm
water gebruiken

Minder
verwarmen

Minder CO2
uitstoot

Elektrisch
verwarmen

3,8

3,9

4,0

Anders

3,3
3,6

Isoleren

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3
2
1

Bij vraag "6 Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij het verduurzamen van uw woning? Geef uw
voorkeur aan door de antwoorden te rangschikken in een top 3" wordt "Isoleren" het vaakst op de
eerste plaats gezet (46%), gevolgd door zonnepanelen (23%) en bewustwording (13%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Anders bouwen
Geen verspilling
Isoleren, minder CO2 en zonnepanelen (top3 niet in te vullen)
Onze woning is duurzaam
Ramen, deuren en gordijnen sluiten indien nodig cq mogelijk
Warmtepomp

Toelichting
•
•

Heb hierop geen invloed huurwoning.
Wil ook nog wel graag zo comfortabel leven binnen de financieel haalbare mogelijkheden.
Besteed liever mijn inkomen hieraan, dan op allerlei overheidsbeslissingen te reageren,
waarvan de haalbaarheid en het resultaat nog heel onzeker zijn.
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Daarnaast kunnen woningbouwverenigingen ook bijdragen
aan duurzaam wonen. Zo kunnen woningbouwverenigingen aandacht besteden aan isolatie (dak,
muur en vloer), zonnepanelen, nieuwe dakpannen en ventilatie. Om dit mogelijk te maken wordt de
huur verhoogd en wordt men gecompenseerd door lagere energiekosten.

7 Wie is volgens u verantwoordelijk voor de verduurzaming
van een woning?
De bewoners

(n=186)

21%

De gemeente

5%

De woningbouwvereniging

20%

Combinatie van bovengenoemde antwoorden

47%

Geen van bovengenoemde antwoorden

2%

Anders

5%

Weet niet
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Aan de hand van vraag "7 Wie is volgens u verantwoordelijk voor de verduurzaming van een
woning?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Combinatie van bovenstaande antwoorden 47%
2: De bewoners 21%
2: De woningbouwvereniging 20%

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als eigenaar van een woning ben ik zelf verantwoordelijk
AREA
Bij huur woningbouw en.bij koop bewoners
De eigenaar
De eigenaar van de woning
De eigenaars
Eigen keuze
Eigenaar (2x)
Mis in de keuzes onze centrale overheid, naast gemeente, woningbouwvereniging en indien
betaalbaar ook de bewoners

17

Toelichting
De bewoners

•

Maar het zou goed zijn als de gemeente een woningscan faciliteert
door er subsidie op te geven, zo kunnen de inwoners van Uden voor
een klein bedrag, net als in de omliggende gemeenten een
woningscan laten uitvoeren door Brabant woont slim.

De
woningbouwvereniging

•

Als eigenaren van een eigen huis zijn wij ook verantwoordelijk, dus de
woningbouwvereniging is eigenaar van woningen, dus dan geldt
hetzelfde.
Bij huurhuizen in eerste instantie de woningbouwvereniging, echter
kleinere zaken zoals tochtstrips zijn voor de bewoners.
Bij koophuizen ligt dat geheel bij de eigenaar/bewoner.
Ik doe alles al wat in mijn macht staat

•
•
Combinatie van
bovengenoemde
antwoorden

•
•

Vind wel dat coöperaties het goede voorbeeld moeten geven
Voor huurwoningen is het anders, echter met een koopwoning ben je
zelf verantwoordelijk. Niet iedereen kan deze investeringen uit eigen
middelen financieren. Hulp van (lokale) overheden is daarbij altijd
welkom. BTW-teruggave op zonnenpanelen is leuk, maar vergt dan
nog steeds een (te) grote investering bij bv. zonnenpanelen.

Anders, namelijk:

•

Ook deze vraag roept bij mij twijfel op. Inmiddels is iedereen ervan
overtuigd, dat de huur bedragen voor veel huurders bijna niet meer
op te brengen zijn. Toch wordt ieder jaar weer een verhoging
doorgevoerd.
Van deze verduurzaming is 1 ding zeker en dat is, dat de huur in ieder
geval verhoogd wordt. Dit moet gecompenseerd worden door
energiebesparing, maar het risico of dit ook gebeurd en blijvend is,
ligt geheel bij de huurders.
Het zal niet de 1e keer zijn, dat dit soort besluiten, teleurstellende
resultaten opleveren.
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Tot slot
8 Heeft u nog tips die u wilt meegeven aan de gemeente in het kader van het
thema duurzaamheid? (n = 182)
Tip (33%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Actieve energie-coöperatie, beter OV
Afstappen van de PBD-zakken!
Apps sturen voor t ophalen van het afval aan mensen die hier behoefte aan hebben. Inleveren
oude medicatie makkelijker.maken
Beleid maken en uitvoeren
Bemoei je niet overal mee, en laat de burger vrij
Ben z.s.m. duidelijkheid te geven over welke rol en verantwoordelijkheid de gemeente neemt
om dit bij de inwoners mede te faciliteren.
Bouw duurzame woningen ook in de kerkdorpen ik heb maar een oproep naar de gemeente
bouwen bouwen en nogmaals senioren woningen bouwen
De grijze container per x betalen ipv een standaard bedrag en alleen hetgeen erboven.
De hoge bomen die het zonlicht van de zonnenpanelen blokkeren inkorten. Huiseigenaren
besteden duizenden euro's, maar de gemeente laat hier verstek gaan zodat het rendement niet
optimaal is !
Denk eens aan stads- of wijkverwarming, gemeente Uden.
Duurzaamheid is goed maar overdrijf het niet
Ga niet voor individuele aardwarmte.
Geef (ruim op tijd) aan of de gemeente wijken omzet naar een andere manier van energie
leveren, dit zodat huiseigenaren makkelijker kunnen kiezen welke op welke vorm van energie
voor de hoofdverwarming ze overstappen wanneer de ketel het begeeft.
Geef meer en frequent voorlichting aan burgers en bedrijven
Geeft hiervoor een kostenvergoeding, zodat het aantrekkelijker wordt
Geen onnodige straatverlichting laten branden overdag en auto vrij(luw) maken van het
centrum
Geen plastic zakken voor het plastic afval, dit geeft juist nog meer plastic afval, geeft een slordig
straatbeeld, niet alleen als de zakken aan straat staan, maar er ligt nu vaak rommel op straat
dat eruit gevallen is. Sommige mensen hangen/leggen de zakken al vele dagen voor de
ophaaldag buiten. Als een zak niet meegenomen wordt blijft hij lang liggen en is er nog meer
zwerfafval. Kortom de zakken zijn echt een heel slechte zaak.
Geen verspilling voor deze opgedrongen verschijnsel
Geen zonnepanelen in weilanden, eerst op scholen, gymzalen etc. Nog meer informatie geven
over nut van regentonnen. Afval bij afritten snelweg...cameras en beboeten!
Gemeente? werkers in de groenvoorziening zet de motor uit als je niet met de machine werkt!
Glasvezel in het buitengebied aanleggen .
Heel kritisch besluiten van de centrale overheid beoordelen.
Het stimuleren van zonnepanelen en warmtepompen
Houd rekening met het bouwjaar van een woning voordat een algemene maatregel van kracht
wordt
Hulp bij opslag van zonne-energie in woonwijken. Overal om ons heel komen er zonnepanelen
op de huizen te liggen. Met de saldering die binnenkort ingaat zou het goed zijn wanneer de
gemeente ondersteuning geeft in mogelijkheden van opslag van zelf opgewekte energie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik denk dat het in een keer ophalen van al het afval en het ergens anders sheiden meer geld zal
opleveren. Tevens kan de ophaaldienst dan 1 soort container gebruiken en die ook elke keer
automatisch reinigen.
Ja, als men praat over duurzaam dient men de prullenbakken terug te plaatsen op de
Maashorst, want duurzaam en mileubewust van de daken schreeuwen en bezuinigen op het
ophalen van afval in een recreatiegebied................is een beetje hypocriet mijn inziens.
Jaag mensen niet op onnodige kosten bijv wacht op waterstof als vervanger aardgas
Korting op gemeentelijke belastingen bij aanschaf van bv zonnepanelen, isolatie, en dergelijke.
Koting geven als je geen containers langs de weg zet
Laat als gemeente met partijen zien dat je een samenhangend beleid wil ontwikkelen in
samenspraak met bewonerso
Laat winkels niet met open deuren staan in wintertijd met een hetelucht blazer naar de deur
aan . of terrasverwarming buiten , slecht , alternatief = dekens , en tussenhalletje met 2 deuren.
Maak drempel zo laag mogelijk door financiele ondersteuning, renteloze lening, een voorbeeld
huis.
Maak grofvuil goedkoper om te scheiden. Zodat het niet in de natuur komt.
Maak het betaalbaar voor iedereen
Maandelijks in udense krant staand over warmte pompen zonnepanelen gezamenlijk inkopen
en andere ontwikkelingen
Meer "wateropslag" voor droge tijden: Preventieve bestrijding eikenprocessierups.
Meer LED lampen op sportparken en openbare verlichting
Meer subsidie om van het gas te kunnen gaan.
Meer subsidie regels publiceren
Meer zonnelanelen stimuleren op daken, en een tweedeUdens zonneveld of windmolen in de
vorm van een Udense coöperatie.
Minder parkeerplaatsen voor de auto's zodat mensen eerder geneigd zijn met de fiets of lopend
te komen
N264 afsluiten voor vrachtverkeer mbt schone lucht
Niet overdrijven
Niet zeuren maar DOEN!!!!!
Niet zo 1-2-3
Oplossing zoeken voor andere manier van Plastic inzamelen.
Oude dieselauto's opkopen
Overdrijf niet
Realistisch blijveb
Slimme straat verlichting daar waar mogelijk. Prijzen afvalbrengstation omlaag of bewoners 5 x
gratis afval laten brengen van 1m3 per keer. Dit vermindert illegale dumpingen en verkeerd
scheiden.
Stimuleer mensen maar maak er geen harde eisen van
Stimulerings progamma voor huizenbezitters en huurders
Stop de betutteling en dring het niet zo op. De maatregelen in NL zijn precies tegenovergesteld
als die in DL
Stuur aan op veel meer zonnepanelen op bedrijfsgebouwen op industrieterreinen.
Subsidi zonnepanelen
Subsidie aan bewoners die hun huis energiezuinig willen maken
Subsidie regeling om energiebesparende maatregelen te kunnen aanschaffen.
Voorkom overmatig openbare verlichting
Warmtenet aanleggen voor de toekomst
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•
•
•
•
•
•

•

Wijkbewoners laten hoe de gemeente denk de energietransitie te realiseren. Meer
duidelijkheid geven zodat de bewoner weet waar hij/zij aan toe is. Nu en de komende 10-15
jaar. Ook financieel moet het duidelijk zijn.
Wisenten en tourussen uit de natuur bespaart op stikstof en CO2 uitstoot
Woningbouw moet echt beginnen in woningen leeuweriksweg
Www.deduurzameuitgeverij.nl en via daar naar solarmagazine.nl, ledmagazine.nl bijv
Zonnepanelen op alle geschikte daken en aanvullen met windmolens un de fusiegemeente. (
uiteraard zonder overlast (.
Zorg dat er minder hard gereden wordt, scheelt levens en brandstof, leg meer groen aan, hoe
meer bomen des te beter, leg veehouderij aan banden, je hoeft boeren niet te straffen, maar
uitbreiding lijkt me iig niet wenselijk.Mogelijk kun je zelfs boeren die willen stoppen goed
betalen voor hun bedrijf en de grond een andere bestemming geven?
Zorg voor goede voorlichting en mogelijk een (kleine) financiële ondersteuning voor het
verduurzame van de woningen.

Ik heb geen tips (52%)
Weet niet (14%)
Toelichting
Tip:

•

•

•

Ik heb
geen
tips

•

Aardwarmte is geen serieuze bron voor warmte om je huis op te warmen. Als je dat
wel wilt moet je namelijk zo diep gaan dat het voor een particulier niet op te brengen
is. Wat wel een optie is. Is aardwarmte als stadsverwarming te gebruiken. Als de
aardwarm installatie zo groot is dat ie grote hoeveelheden heet water (<80 °C) of
stoom kan leveren. kun je dat als stadskachel gebruiken.
De gemeente is ook overheid en daarom medeverantwoordelijk voor de gevolgen van
de beslissingen, die de centrale overheid neemt. De gemeente dient vooral de
belangen van haar inwoners te dienen. Vooral de haalbaarheid en redelijkheid van
alle keuzes en beslissingen betr. duurzaamheid moeten kritisch beoordeeld worden.
De uitvoering wordt vaak doorgeschoven naar de gemeentes, die dan geconfronteerd
worden met de problemen. De zorgondersteuning is een duidelijk voorbeeld wat er
hierbij mis kan gaan. Helaas wordt uiteindelijk de burger hiervan de dupe, omdat nu
iedere gemeente haar eigen richtlijnen heeft voor oplossing van de hulpvraag. Het
gevolg is, dat onrechtvaardige verschillen ontstaan, terwijl de rechten en plichten
wettelijk gelijk zijn,
Nogmaals de plastic inzameling..... Kompleet overbodig, alles, behalve papier en gft in
de grijze kliko. Bij de afvalverwerking zijn ze heel goed in staat om al het plastic te
scheiden.
Geen mening
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipUden
Udens Weekblad
Duurzaamheid
Afval scheiden
Duurzaam wonen
Tot slot
12
193
7,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14 februari 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±7,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Udens Weekblad.
Op 04-02-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 11-04-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar geslacht en leeftijd

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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Rankingvragen
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
3,6

20%
10%
0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipUden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Udens Weekblad en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Uden vergroten.
Via het panel TipUden.nl kunnen alle inwoners van Uden hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipuden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipUden is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen over dit
initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipUden maakt het gemakkelijk om zonder veel
moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Centrum’, ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en
‘Vuurwerk’.
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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