Duurzaamheid
Op 21 april 2018 wordt er in Venlo Zuid een duurzaamheidsmarkt georganiseerd om de
duurzaamheid en leefbaarheid te vergroten. Door middel van verschillende workshops over
onder andere: de buurauto delen, het energieloket, energiebesparing, energieopwekking,
warmtepompen en nog veel meer. Men probeert inwoners van de gemeente Venlo bewust te
laten worden van allerlei duurzame mogelijkheden. Kijk voor meer informatie over de
duurzame markt op: https://www.buurkracht.nl/buurten/sinselveld-oudzuidvenlo/buurtpagina

2 Waar denkt u zelf aan bij het begrip duurzaamheid?
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Het meest gekozen antwoord (77%) op vraag 2 Waar denkt u zelf aan bij het begrip duurzaamheid?
is: "Duurzame energie opwekking zoals zonne-energie en windenergie".

Anders, namelijk:














Afval scheiden
Afval vermindering en recyclen en cradle to cradle, biologische food en nonfood,
Afvalbeperking, meer groen in de stad (gevels van lelijke panden), biologisch telen, biologisch
afbreekbare wasmiddelen
Alles wat de leefomgeving op lange termijn beter maakt
Bedrijven verplichten zonnepanelen op hun daken te plaatsen.
Bewustzijnsverandering in gebruik van energie, grondstoffen, flora/fauna enz.
Bij verwarmen van winkels de deuren dicht houden en terrasverwarming alleen aan als er
iemand zit.
Consuminderen
Consuminderen !!
Cradle to cradle
Cradle to cradle (C2C): recycling. Huren/delen ipv alles zelf aanschaffen. Tiny houses. Off the
grid
Duurzame energie verbruiken
Duurzamer bouwen (esthetisch, kwalitatief) i.p.v. elk groot object (stadskantoor, Knoepert enz)
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om de 40 jaar weer af te breken.
Een meer sobere levenswijze, weg met de wegwerpmaatschappij
Efficiënt omgaan met grondstoffen en bronnen. Recycling in ontwerp vastleggen. Aanpakken bij
de bron. Niet bij de consument.
Geen verspilling, goede materialen die lang mee gaan.
Geen wegwerpmaatschappij, dus betere spullen maken.die weer langer meegaan. vb betere
fietsen
Gewoon wat minder gaan zeuren.Ben ik nu zelfs ook aan het doen.
Goede (ook voor het milieu)isolatie, andere vormen van warmte opwekking
Handhaving van de vrachtwagensnelheid op de A73
Hergebruik spullen, minder vlees eten.geen voedsel verspillen
Huizen isoleren.
Ik heb zelf al zonnepanelen op het dak laten leggen
Kernenergie
Meer met de fiets en te voet doen, frusteert mij dat er steeds meer gezinnen met 2 of meer
auto’s komen
Meer met de fiets gaan, of zelfs je auto helemaal weg doen
Minder afval produceren en Beter Leven of Scharrelvlees kopen.
Minder gebruik van plastic. oa. invoeren van statiegeld op plastic flessen
Neem vaker de fiets i.p.v. de auto
Niet vliegen
Niet, ben van het type: geniet van het leven en geld moet rollen, de koninging is ook niet van
het duurzame met hoedjes van 1000,-- euro. Goed voorbeeld doet volgen en op de groene
Draack is het goed toeven.
Nieuwe huizen bouwen zonder CV, waterpomp !
Nog bewuster in het leven staan!
Onze leefomgeving toekomstbestendig maken
Producten die geproduceerd worden waar weinig of geen energie voor nodig is
Reizen met openbaar vervoer
Spullen in eigen beheer al da niet aangepast hergebruiken
Toekomstbestendig
Wegwerpmaatschappij veranderen.
Zolang elektriciteit wordt opgewekt met fossiele brandstof heeft elektrisch rijden geen nut
t.a.v. duurzaamheid !!
Zonne-energie
Zowel aan energiebesparing als aan het anders omgaan met “afval” dat vaak geen afval is.

Toelichting






Al die poppenkast van geen vlees eten enz. kan voor mij de prullenmand in
Als je een AA batterij nodig hebt moet je er b.v.4 kopen.
Tegen de tijd dat je weer een AA nodig hebt zijn de eerder aangeschafte batterijen
hoogstwaarschijnlijk leeg.
Dus maar weggooien die handel.
In het algemeen worden we tegenwoordig verplicht om meer te kopen dan nodig.
Marktwerking.
Bij elektrisch rijden gedeeltelijk, namelijk hybride, vanwege de afstanden en kostprijs
Electrisch rijden is natuurlijk alleen duurzaam als de accu opgeladen wordt met groene
stroom....
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Op de duurzaamheidsmarkt kunt u kennismaken met allerlei duurzame mogelijkheden. Maar
hoe duurzaam bent u zelf?

3 Welke stellingen passen bij u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Ander duurzaam voorbeeld

Bij een afstand korter dan 5 km, loop of
fiets ik

De thermostaat gaat standaard een
graad lager als ik ga slapen

Ik gebruik zo min mogelijk papier, print
alles dubbelzijdig

Het energielabel van witgoed (koelkast,
wasmachine e.d.) speelt een belangrijke
rol voor mij bij de aanschaf

Ik eet geen of bijna nooit vlees

Tijdens het tandenpoetsen draai ik de
kraan dicht

Ik gooi (bijna) nooit eten weg

Ik haal mijn telefoonoplader altijd uit het
stopcontact na het opladen

0%

Het meest gekozen antwoord (84%) op vraag 3 Welke stellingen passen bij u? is: "De thermostaat
gaat standaard een graad lager als ik ga slapen".

Ander duurzaam voorbeeld, namelijk:












Afval sorteren. Ook afstanden grotere dan 5 km fiets ik liever dan de auto te pakken.
Al die bovengenoemde argumenten, vallen onder opvoeding.
Douchen i.p.v. badderen. Led-lampen. Geen apparaten op spaarstand laten staan.
Elektrisch rijden
Geen auto !
Geen auto meer, afval oprapen, tweedehands kleding
Geen, je leeft maar één keer.
Heb al ANDERHALF jaar geen verwarming aan gehad.Maar mag wel steeds meer bijkomende
kosten betalen.
Heb zonnepanelen
Heb zonnepanelen en heb al zoveel mogelijk led lampen.
Hergebruik stimuleren.
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Ik doe niets van dat alles maar heb wel zonnepanelen. Om fincieel voordeel
Ik eet biologisch en gebruik afbreekbare wasmiddelen, ledverlichting en vloerverwarming,
isolatie, groene tuin,
Ik eet biologisch, ik verbruik weinig gas en dit gas is bosgecompenseerd, ik wet steeds minder
vlees, ik heb stroom van nederlandse windmolens, WTW douchepijp, afvalscheiden, kort
woonwerkverkeer, groen in de tuin, bezig om gasloos te kunnen wonen, vloerverwarming,
ledverlichting
Ik heb zonnepanelen op het dak en LED-verlichting
Ik koop ALLES tweedehands
Ik reis bij voorkeur met de trein
Ik reis met OV, eet regelmatig vegetarisch, koop indien mogelijk tweedehands kleding of
andere artikelen en scheid mijn afval
Ik scheid het afval
Ik scheid mijn afval zeer goed.
Ik zet de termostaat 5 graden lager als ik ga slapen
In bezit van zonnepanelen
Koop seizoen groente en bijv geen aardbeien uit Spanje
Kopen van plaatselijke producten,
Lampen uit in ruimten, afvalscheiding, ledlampen, isoleren enz.
Max.2 min.douchen
Niet onnodig lampen later branden en apparaten in de wachtstand
Niet te lang onder de douce
Niet vliegen en geen cruise met grote schepen
Ook meer dan 5 km doe ik te voet of op de fiets
Recyclebare producten aanschaffen.
Spaarlampen zonnenenerg programmeerbare thermostaat
Spullen recyclen
Thermostaat 17, Dikke kleding in huis.
Tussendeur in huis dicht
Tweedehandskleding, niet met vakantie,geen telefoonabonnement met internet.
Windenergie
Zet de thermostaat op 15,5 voor het naar bed gaan
Zo min mogelijk verpakkingen kopen/nemen. Altijd stoftassen of duurzame
boodschappentassen bij me hebben
Zonnepanelen
Zonnepanelen op het dak
Zonnepanelen, vest aan, solar lampen, ledlampen,
Zonnepanrlen

Toelichting






De thermostaat gaat 3 graden lager (op advies van monteur Volta)
Ik laad de telefoon op via de pc. deze blijft aan.
De thermostaat gaat standaard 2 graden lager voor de nacht.
Fietsen alleen in zomertijd.
Geen droger.geen vaatwasser,weinig was strijken,niet te vaak was doen,regenwater
opvangen,gordijnen sluiten, trui binnenshuis dragen,(temp. niet >18.5 graden)
boodschappen per fiets, voor 2 dagen tegelijk koken etc.
Maar ja ik heb ook geen auto of rijbewijs.
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Zie boven duurzaam

4 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen om
uw huis duurzamer te maken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (74%) op vraag 4 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen
om uw huis duurzamer te maken? is: "Ja, ik maak gebruik van energiebesparende lampen".

Ja, door:



















Altijd de deuren dicht te houden als er verwarming aan is. En het licht uit te doen als je het niet
meer nodig hebt.
Automatisch schakelende verlichting
Bewust met energie om te gaan
Bewuster met de verwarming (Gas) om te gaan
De thermostaat heel laag zetten en een deken over je heen doen
De verhuurder van dit pand geeft geen geld uit aan de woningen
Dubbel glas
Dubbele beglazing
Dubbele ramen
Een nieuwe energiezuinige HR CV ketel.
Energiecoach uitnodigen
Engie windenergie
Folie achter de radiatoren, behoudend stoken
Groene energie
Heb bij de koop Dec.2016 gelijk dubbelglas laten plaatsen.Van de VVE krijg je niks vergoed en
van de gemeente ook niet.
Heb een hoog rendementsketel voor de verwarming
Heb een nieuwe droogtrommel die werkt via een warmtepomp. Ook mijn wasmachine is
energiezuinig.
Huis alvast gedeeltelijk geisoleerd
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Isolerend vensterglas en zuinige cv-ketel
Laagtemperatuur verwarming
Led verlichting
Na isoleren, dubbel hr++ glas
Niet overal de verwarming aan.
Nieuwe cv te kopen die energiezuiniger is
Pelletkachel
Probeer in de VVE te stimuleren dat we zonnepanelen gaan overwegen.
Rolluiken en gordijnen sávonds dicht alle deuren dicht
Verantwoord luchten en schoonhouden woning
Warmtepompdroger
Wil zonnepanelen, maar zijn te lelijk.
Winddelen, folie achter verwarming, gordijnen
Woonwenz is hier bezig van boven tot onder
Zolder, glas,plafond-en vloerisolatie en radiatorreflectiefolie
Zonneboiler. Hergebruik regenwater voor toiletten e.d.

Toelichting















Allen voor minder geld uit gegeven
Als Woonwenz ook eens mee werkte, met plaatsen van een nieuwe voordeur.
Zodat wij de watermeter enz. niet meer met dekens hoeven af te dekken als het vriest. Het vroor
bij ons in de meterkast 5 graden.
Antares is verantwoordelijk voor mijn apartement. Als verhuurder zouden zij zeker meer kunnen
doen. Het is voor mij financieel niet mogelijk hier op eigen initiatief verbeteringen aan te
brengen.
Heb een elec.fiets ...had elec.auto
Het is een huurhuis
Ik heb een huurappartement, is al zeer duurzaam / energiebewust. Verder weinig mogelijk zelf te
doen.
Ik woon in een huurhuis, dus ik heb geen invloed op grote energiebesparende activiteiten.
Investeringen op onze leeftijd (senior) is pas zinvol voor de opvolger
N.v.t. want huurwoning
Voor beide antwoorden geldt: gedeeltelijk
Er is een nieuw geïsoleerd dak geplaats, alle ramen op de begane grond zijn voorzien van dubbel
glas.
Wij overwegen zonnepanelen, maar zoeken nog naar opslagmogelijkheden.
Wij wonen in een ouder appartementencomplex.
Woon in een appartement en ben afhankelijk van VVE.
Woonwenz voert energiebesparende vervangingen uit.
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5 Heeft u al eens informatie ingewonnen wat u allemaal kunt
doen om energie te besparen?
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73% antwoordt "Ja" op vraag "5 Heeft u al eens informatie ingewonnen wat u allemaal kunt doen om
energie te besparen?."

Toelichting
Ja

Nee







-Artikelen lezen over verantwoord energiegebruik
Gewoond op een ecologische woon en werkgemeenschap...1e module energiecoach
gedaan...onderzoek internet..nieuwsbrief duurzaamheidnieuwtjes
Het inzetten van een warmtepomp voor huishoudelijk gebruik
Volg het via de media.



Woon gehuurd
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5.1 Waar heeft u deze informatie ingewonnen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (83%) op vraag 5.1 Waar heeft u deze informatie ingewonnen? is: "Via
internet".

Anders, namelijk:



























Buurkracht
Buurtkracht, tv, eigen huisblad
Buurtt
Buurtvereniging
Cursus energiecoach, gewoond op een ecolgische woon/werkgemeenschap
De krant
Door mijn eigen interesse
Eigen beroep
Energieleverancier
Er is een aantal jaren geleden een beurs geweest in Zalzershaof
Informatie avond buurkracht Sinselveld-OudZuid
Krant, C2C-bijeenkomsten
Media.
Nibud en energie leverancier
Overal. Gemeente ,Vve,Alle glaszetbedrijven(goedkoopste),vrienden.
Project de groene vogel in Reuver
Publicaties media
Tijdschriften
Tv
Vereniging Eigen Huis
Via Buurkracht.
Via de buurt
Via de gemeente
Via destijds mijn eigen werk ( ledverlichting )
Via K.B.O
Via mailings, tijdschriften, krant
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Woonwenz
Zelf gezocht op diverse manieren
Zie vorige antwoord
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Zoals ook in de vorige raadpleging vermeld is, staat Nederland aan het begin van een
operatie om gasvrij te worden. Zeven miljoen huishoudens gebruiken momenteel aardgas. De
bedoeling is dat het grootste deel hiervan vanaf 2030 de energie niet meer uit aardgas haalt.

6 Welke rol moet de gemeente volgens u voornamelijk
spelen in de omslag naar energieneutraal Nederland?

(n=230)
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De overheid moet een wildgroei
aan bijvoorbeeld zonneparken en
windmolens voorkomen

Dit is geen kerntaak van de
overheid, dit moet worden
overgelaten aan burgers en
bedrijven

De overheid moet een
adviserende rol nemen

De overheid moet hierin het
voortouw nemen

0%

48% antwoordt "De overheid moet hierin het voortouw nemen" op vraag "6 Welke rol moet de
gemeente volgens u voornamelijk spelen in de omslag naar energieneutraal Nederland?."

Anders, namelijk:












Ben 65 jaar Hoop dat ze bij mijn crematie nog een beetje gas over hebben
Bewaken dat niet een deel vd burgers moet bloeden voor het algemeen belang
Burgerinitiatieven moeten ondersteund worden
De overheid moet in overleg met bedrijven en instanties tot een goed besluit komen, waar alle
partijen voordeel bij hebben. Bijv. subsidie
De overheid moet niet over de ruggen van de Nederlander het beste jongetje van de klas willen
zijn. De rest van de wereld steekt de middelvinger op en gaat vrolijk verder met verkwisting en
vervuiling
De staat moet meer investeren dan de inwoners
Financieel compenseren
Flink subsidie geven dan doe ik mee anders niet
Investeren in kernenergie.
Net als bij gas invoeren iedereen gratis laten omschakelen
Ook duidelijk maken wat en hoe het bedrijfsleven energie gaat besparen. Dat is ook een megaverbruiker! Op alle distributie centra hallen zouden PV cellen kunnen liggen zonder dat het extra
oppervlakte gaat kosten. Inefficiënt omgaan met ruimte die er is.
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Overheid moet stimuleren middels bijvoorbeeld subsidie
Overheid voortouw nemen én met een voor de burger interessante financieringsmogelijkheid
komen.
Overstappen op duurzame energie is absoluut een must, maar er wordt voorbijgegaan de
aanschafkosten.
Stimulerende maatregelen met tijdelijke subsidies, belasting maatregelen om vervuiling niet
meer lonend te laten zijn, terugdringen vliegverkeer.
Stoppen met opleggen van aanpassingen in bestaande bouw, niet iedere burger heeft daar het
geld voor.
Subsidies
Venlo zou op alle daken van de logistieke centra zonnepanelen moeten leggen dit is beter dan
windmolens en er is voldoende oppervlakte.

Toelichting
De overheid moet hierin
het voortouw nemen





De overheid moet een
adviserende rol nemen




De grootste energie verslinders zijn industrie en bedrijfsleven, daar is
de grootste besparing te behalen!
En de overheid moet zorgen dat er geen wildgroei komt van
zonneparken en windmolens
Overheid moet goede voorlichting geven en vooral op financieel
gebied faciliteren. Niet afwentelen op burgers. Bovendien moet de
focus vooral ook gericht worden op import van gas. Alles
omschakelen gaat nu eenmaal niet ineens. Bovendien de relatie met
andere toekomstige energiebronnen is nog te onduidelijk en te
ondoorzichtig. Niet op de erxperimenteer-toer zoals Groen Links wil.
Die plannen zijn desastreus !!!
In dit geval moet de overheid een leidende rol nemen, net als de
overgang naar aardgas toentertijd
Niet alleen adviserend, maar ook een duidelijke voorbeeld functie
geven. Daarnaast initiatieven niet blokkeren, omdat de wetgeving
gewoon achter loopt. Dus initiatieven de kans geven. Daarbij mag de
overheid best controlerend optreden, om wildgroei te voorkomen.

Dit is geen kerntaak van
de overheid, dit moet
worden overgelaten aan
burgers en bedrijven



Er is toch verschil tussen "overheid" en "gemeente"?
Ik zou toch graag mogelijkheid 3 en 4 willen combineren, waarbij 2
dan vanzelf ook om de hoek komt kijken

De overheid moet een
wildgroei aan
bijvoorbeeld
zonneparken en
windmolens voorkomen




Ik hoef hier niets aan toe te voegen.
Men moet zich onderling niet laten opnaaien door allerlei
milieugroepen

Anders, namelijk:



Wanneer iedereen in 2030 van het aardgas af moet en dit is de
eis/wens van de overheid, dan vind ik het niet meer dan normaal dat
de overheid de huishoudens financieel tegemoet komt om een nieuw
fornuis aan te kunnen schaffen bijvoorbeeld.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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