
 
 
 
Beste mede-wijkbewoners, 
 
 
Duurzame energie en energiebesparing zijn tegenwoordig belangrijke thema’s. Onze 
buurtbewoonster Monique van Eijkelenburg heeft daarover op de afgelopen Algemene 
Ledenvergadering gesproken, en voorbeelden van toepassingen gegeven. Maar in een 
oudere wijk als de onze is dat lang niet altijd eenvoudig. Het leek het bestuur echter 
nuttig om te onderzoeken wat er al in de wijk gebeurd en wat er op dit terrein nog 
gedaan zou kunnen worden.  
 
Daarbij kan gedacht worden aan woningisolatie (vloer, muur, dak / groen dak) en aan 
(deels) eigen energievoorziening met zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp. Met een 
toename van de energieprijzen met circa 8% per jaar kan dat financieel interessant zijn. 
Ook zijn er (nog) subsidiemogelijkheden, waarbij het interessant kan zijn om als wijk 
gezamenlijk op te trekken. 
 
Om te beginnen willen we graag inventariseren hoe het er in de wijk op het gebied van 
woningisolatie, energiegebruik en energieopwekking voor staat. En willen we polsen of er 
belangstelling is om als wijk gezamenlijk actief te worden, bijvoorbeeld bij de advisering 
voor individuele huishoudens en het bevorderen van gezamenlijke aanschaf.  
Onder het motto: samen sterker en samen goedkoper.  
 
Alle bewoners krijgen de samenvatting van deze inventarisatie. Daarna zal het bestuur 
van de Wijkvereniging beslissen of er voldoende belangstelling bestaat voor een 
werkgroep. Uiteraard worden uw inventarisatiegegevens vertrouwelijk behandeld.  
 
Indien u belangstelling heeft voor dit project dan verzoeken wij u vriendelijk de enquête 
voor 24 april a.s. in te leveren bij John van Deemter, Koppellaan 6.   
 

Wijkvereniging Vogelzang  

 
 

Enquête over 
 
energiebesparing 
en duurzame energie  
 
 
 
12 april 2011 



Vraag 1 Persoonlijke gegevens 
 
Naam: 
Adres: 
E-mailadres: 
Telefoonnr.:  
Samenstelling huishouden (inwonend):           volwassenen               kinderen 
 
 
Vraag 2 Warmte en koude in huis 
 
Heeft u 
 
Verwarming 
[ ] hr ketel op gas 
[ ] elektrische radiator (aantal: ……) 
[ ] kachel op butagas (aantal: …..) 
[ ] vloerverwarming 
[ ] warmtepomp  (lucht [ ]    ondergronds [ ]) 
[ ] koude/warmte opslag ondergronds 
[ ] gesloten houtkachel 
[ ] gesloten houtkachel met ringleiding 
 
Warm water 
[ ] via verwarmingsinstallatie 
[ ] zonneboiler 
[ ] gasboiler 
[ ] elektrische boiler 
[ ] geiser 
 
Koelen 
[ ] airconditioning   (aantal: …..) 
[ ] huisventilatiesysteem elektronisch 
 
Vraag 3 Aanwezige beglazing 
 
begane grond             eerste verdieping  tweede verdieping             zolder 
[ ] enkel   [ ]    [ ]   [ ] 
[ ] dubbel   [ ]    [ ]   [ ] 
 
Anders namelijk: …………………. 
 
Vraag 4 Aanwezige isolatie 
 
kelder/vloer                                spouwmuur                                       dak/zolder  
                           begane grond    1e verdieping      2e verdieping 
    [ ]          [ ]          [ ]      [ ]            [ ] 
 
Vraag 5 Energieproductie/recycling 
 
Heeft u 
 
[ ] zonnepanelen    
[ ] warmteterugwinning van douchewater 
  
 



Vraag 6 Energieverbruik en energieproductie  
 
Om te kunnen bekijken of het voor u economisch interessant is om uw energieverbruik 
nader te bekijken, stellen wij het op prijs als u – voor zover bekend – uw 
verbruiksgegevens over 2009 en 2010 wilt opgeven. Deze gegevens staan op de 
jaarnota van uw energieleverancier die u begin van dit jaar ontvangen heeft.  
 
       2009   2010 
 
gasverbruik  op jaarbasis    _____   _____  m3     
 
elektriciteitsverbruik op jaarbasis   _____   _____  kWh   
 
elektriciteitsproductie op jaarbasis     _____   _____  kWh 
 
 
Vraag 7 Interesse 
 
Zou u geinteresseerd zijn in 
 
[ ] dubbele beglazing 
[ ] vloerisolatie 
[ ] muurisolatie 
[ ] dakisolatie 
[ ] groen dak (dakisolatie) 
[ ] zonneboiler 
[ ] zonnepanelen 
[ ] warmteterugwinning 
 
Vraag 8 Actieve deelname in een werkgroep  
 
Bent u bereid om in een werkgroep actief te worden om mogelijkheden voor 
belangstellende wijkbewoners uit te zoeken? (activiteiten vinden plaats in 2011)  
  

Ja  / Nee    
 
 
Uw adviezen c.q. opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Het bestuur van 
Wijkvereniging Vogelzang  


