
Uitslagen enquête Duurzaamheid en Energiebesparing Rosehaghe 

 

Aantal digitaal ingestuurde reacties  : 71 van de 120. Daarnaast zijn bij 20 huisadressen 

papieren versies in de bus gedaan , 9 schriftelijke antwoorden zijn geretourneerd , de 

resultaten daarvan worden aan het slot van onderstaand verslag besproken. 

Al met al een goede respons op de enquete! 

 

Vraag 1. 

Welke verbeteringen zou u het liefst willen zien aan uw huis met betrekking tot 

verduurzaming / energiebesparing?  

 

Het merendeel van de bewoners in Rosehaghe zou dubbele beglazing zien als verbetering 

mbt verduurzaming/energiebesparing. 39 van de respondenten geeft dit als voorkeur op. 

Hierna volgen vloerisolatie en een warmtepomp, respectievelijk 9 en 7 respondenten.  

Dit komt overeen met de strategie van het bestuur. 

 

 

 

Vraag 2  

Welke maatregelen heeft u genomen om energie te besparen, wat doet u zelf om 

energieverbruik te verminderen? 

 

Veel antwoorden komen overeen: 

- De kachel lager 

- Tochtstrips of gordijnen 

- Achterzetramen 

- Radiatorfolie 

- Elektrisch/inductie koken 

- LED verlichting 

- Minder lang douchen 



 

 

Wat opvalt is dat bijna iedereen deze vraag heeft beantwoord. De bewonerscommissie 

interpreteert het dat bijna iedereen er ook over nadenkt en iets heeft aangepast. De vraag is of 

de energiecoach hieraan nog iets kan toevoegen.  

Overigens was er een reactie mbt waterverbruik, een thema dat weinig aan bod komt in de 

duurzaamheids discussie. Waterberging wordt in de toekomst, met langere droge en warme 

periodes, wellicht een belangrijker thema. Wat is de gedachte van het bestuur hierbij, bv 

opvangen van hemelwaterafvoer voor hergebruik (grijs water)? Aanschaf regenton is optie, 

bevestiging aan regengoot dient in overleg met bestuur te gaan. 

 

Vraag 3  

Bent u bereid om eventueel zelf een financiële bijdrage te leveren aan de verduurzaming van 

uw woning? 

 

Op de vraag of bewoners een financiële bijdrage willen doen in de verduurzaming van hun 

woning geeft een kleine 19% (13 respondenten) aan dat niet te willen, meer dan de helft wil 

dat misschien en ruim 30% (21 respondenten) wil dat wel. Dat geeft aan dat een grote 

meerderheid er in ieder geval over na wil denken, dat zal afhankelijk zijn van de mate en 

consequentie en biedt wellicht kansen om verduurzaming te versnellen. 

 

Vraag 4  

 

Heeft u behoefte aan meer informatie over de werking van de zonnepanelen? 

 

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan geen behoefte te hebben aan meer 

informatie omtrent de werking van de zonnepanelen. Het vlak voor deze enquête verschenen 

artikel op de website en nieuwsbrief heeft wellicht bijgedragen hieraan. Voor de mensen die 

nee en misschien hebben geantwoord, zou een herhaling van het artikel een mogelijkheid 

bieden. Maarten Nelissen, bestuurslid onderhoud Rosehaghe , kijkt op uw verzoek naar uw  

 



jaarrekening en legt uit hoe de energiekosten , in relatie tot zonnestroom, tot stand zijn 

gekomen . U kunt dus daarvoor contact met hem opnemen. 

 

 

 

Vraag 5  

Heeft u tips voor besparing op energiekosten ? 

 

Hieronder een aantal genoemde  tips: 

- slimme lampen 

- een kleine elektrische kachel als bijverwarming 

- Water verwarmen met waterkoker en daarmee verder koken op gas 

- CV -ketel lager ( laten) afstellen  

  

 

 

 

Vraag 6  

Heeft u behoefte aan begeleiding op het gebied van verduurzaming in uw woning?  

 



 
Zo’n 20 % van de respondenten komt graag in contact met Emke Koops. Haar gegevens 

waren opgenomen in de enquête, de vraag is of deze mensen contact op hebben genomen met 

haar nav de enquête.  

Het grootste deel van de respondenten heeft geen behoefte aan begeleiding op het gebied van 

verduurzaming en 10 mensen geven aan vanuit het bestuur begeleiding te willen.Verder 

wordt advies van externe objectieve specialistische partijen genoemd. Daarnaast is er iemand 

die alles al weet en iemand zou graag willen weten wat hij/zij zelf mag doen, aan 

verduurzaming. 

 

 

 

 

 

Vraag 7  

 

Op welke wijze wilt u geïnformeerd worden over dit onderwerp? 

 

De digitale nieuwsbrief is volgens de meeste mensen het juiste medium. 12 

respondenten hebben behoefte aan een informatieavond, waarbij er 2 mensen 

behoefte hebben aan discussie. Een discussie zou alleen in aanwezigheid van het 

bestuur kunnen plaatsvinden, het is aan hen om aan te geven daar behoefte aan te 

hebben. Mogelijk kan het worden meegenomen als agendapunt in de jaarlijkse ALV.  

Gezien het aantal is het de vraag of een informatieavond vanuit de 

bewonerscommissie zinvol is. 



 

 

Samenvatting uitslagen van bewoners,  die de enquete op papier hebben beantwoord 

 

9 van de 20 aangeschreven bewoners hebben gereageerd. Ook zij geven aan dubbele 

beglazing het belangrijkste te vinden.  Genoemd worden ondermeer beglazing  boven in 

badkamer en voorkant woning boven. Als tweede energiebesparende maatregel komt 

vloerisolatie uit de bus. Een tochtdeur in de gang , waardoor vestibule ontstaat , alsmede 

aanpak vocht en een extreem koude keuken ( ook hier dubbele beglazing), worden tevens 

vermeld. Het ligt ook aan indeling en situering van het huis waar koude het meest gevoeld 

wordt. 

De energiebesparende maatregelen , die zelf genomen zijn , komen overeen met wat digitale 

inzenders hebben aangegeven. Het gebruik van de elektrische waterkoker voor opwarmen 

water is een terugkerend advies. Enkele bewoners hebben zelf al , langer geleden , 

voorzetramen geplaatst. , met name in benedenwoning .  Tips voor besparing op 

energiekostenzijn zijn verder  : zonnepanelen op uitbouw keuken en toepassing HR++glas 

voor monumenten. 

4 inzenders geven aan misschien een financiële bijdrage te willen leveren aan verduurzaming 

woning, tegenover 1 ja en 3 nee. 1 inzender vulde hier niets in. 

Ook bij behoefte aan meer informatie over werking zonnepanelen geven 4 inzenders aan:  

misschien , tegenover 1 ja , 3 nee en 1 die vraag niet heeft beantwoord. 

Behoefte aan begeleiding op gebied verduurzaming beantwoordden de meesten met nee maar 

informatie door en advies van bestuur blijft gewenst. Ook adviesmogelijkheid  van de 

energiecoach ervaart men positief. 

Deze groep inzenders geeft aan de wijkkrant als voornaamste informatiebron over 

energiebesparing en duurzaamheid te beschouwen. Een enkeling heeft behoefte aan 

informatie tijdens een informatiebijeenkomst . De Algemene Ledenvergadering lijkt er 

vooralsnog het meest geschikt voor. 

 

Bewonerscommissie Rosehaghe bedankt alle inzenders van de enquete duurzaamheid en 

energiebesparing . Vragen/opmerkingen graag naar bewonerscommissie@rosehaghe.nl 

 


