Transitievisie Warmte
In mei 2021 heeft een onderzoek over de Transitievisie Warmte plaatsgevonden. Hartelijk dank voor uw deelname! In totaal
hebben 667 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Met het aantal respondenten kunnen met een betrouwbaarheid
van 95% en foutmarge van 3,75% uitspraken gedaan worden over de populatie. Graag delen wij enkele belangrijke
onderzoeksresultaten met u. Ook vertellen wij u wat er met de resultaten gedaan wordt.

Kennis en houding ten opzichte van de warmtetransitie
Bent u ervan op de hoogte dat het aardgas (uiterlijk 2050) wordt vervangen door andere warmtebronnen
(aardgasvrij wonen)?
47% Ja, ik ben goed op de hoogte
49% Ik heb erover gehoord, maar ben (nog) niet goed op de hoogte
2% Nee, ik weet (vrijwel) niets van dit onderwerp
2% Mijn woning is al aardgasvrij

‘Ik ben het ermee eens dat we alle woningen in de gemeente Moerdijk uiterlijk in 2050 aardgasvrij
gaan verwarmen.’
47% (Helemaal) mee eens
22% Neutraal
28% (Helemaal) niet mee eens
3% Weet ik niet/ geen mening

Energiescan
Een energiescan helpt u te ontdekken waar u de meeste energie en dus het meeste geld kunt besparen.
Na een energiescan weet uook welke duurzaamheidsmaatregelen het beste passen bij uw woning.
Heeft u interesse in een energiescan voor uw woning?
19%
Ja zeker

38%
Misschien

34%
Nee

9%
Ik heb al een energiescan
laten uitvoeren

Verduurzamen woning
Is uw woning op dit moment goed
geïsoleerd?

Bent u bereid om u actief in
te zetten om uw woning te
verduurzamen?

Ja 50%

Ja 35%

Ja zeker 36%

Ja zeker 13%

Niet goed, niet
slecht 37%

Niet goed, niet
slecht 37%

Nee 10%

Nee 24%

Ja, maar onder
bepaalde
voorwaarden
34%

Ja, maar onder
bepaalde
voorwaarden 5%

Nee 15%

Nee 2%
Nee, want ik huur
mijn woning 80%

Waar denkt u een betrouwbaar
advies te kunnen krijgen voor
verduurzaming van uw woning?
Top 3
Consumentenorganisaties of
-programma’s
43%
Gemeente 40%
Energiek
Moerdijk 27%

Woningcorporatie/
verhuurder 60%
Gemeente 35%
Consumentenorganisaties of
–programma’s
25%

Rol gemeente bij aardgasvrij wonen
Wat verwacht u van de gemeente Moerdijk bij de
overstap naar aardgasvrij wonen?
Top 3
65%
Informatie
over goede
alternatieven

58%
Informatie over
de route naar
aardgasvrij
wonen

46%
Ontzorgen bij
het vinden van
een goed aanbod
voor installatie en
financiering

Als de gemeente met een plan voor uw buurt aan de
slag gaat, hoe wilt u daar dan bij betrokken worden?
Top 3
52%
Ik wil kunnen
reageren als er
een concreet
plan is

47%
Ik wil meedenken
via een
vragenlijst

35%
Ik wil meedenken
via een
bewonersavond

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van deze enquête bieden waardevolle input voor onze Transitievisie Warmte. Dat is een plan waarin staat hoe we in
Moerdijk stap voor stap naar aardgasvrij wonen in 2050 willen gaan. Met de Transitievisie Warmte wordt per buurt duidelijk wat
goede alternatieven voor aardgas zijn in Moerdijk. En het wordt duidelijk in welke buurten we zouden kunnen beginnen met de
eerste stappen. Het geeft informatie over wat u kunt doen om in uw woning ook uiteindelijk aardgasvrij te worden. We verwachten
dat de Transitievisie Warmte in het derde kwartaal vastgesteld kan worden in de gemeenteraad. Meer informatie en hoe we ervoor
staan vindt u op onze projectpagina: www.moerdijk.nl/aardgasvrij-wonen.

