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1. Inleiding 
 

De Bloemenbuurt in Didam is door de gemeente aangewezen als Wijk van de Toekomst.  Al in 
februari is besloten een vragenlijst uit te zetten. De klankbordgroep1 wilde inzicht in de mening van 
bewoners van de Bloemenbuurt over vraagstukken die samenhangen met Wijk van de toekomst: 
duurzaamheid in zijn algemeenheid, verduurzaming van hun woning en de mogelijke aanleg van een 
warmtenet (of een alternatief voor aardgasvrij). Hoeveel draagvlak is er voor bepaalde maatregelen, 
waar staan bewoners voor open en waarvoor niet, wat zijn vragen? Maar ook, hoeveel 
belangstelling is er om mee te denken en mee te doen in de verschillende werkgroepen die er zijn 
opgezet?  
 
De klankbordgroep was nauw betrokken bij het opstellen van de vragenlijst. Als basis hebben we de 
vragenlijst genomen die in Angerlo is uitgezet (ook een Wijk van de Toekomst, maar dan in de 
gemeente Zevenaar). 
 
Doel was de uitkomsten van de vragenlijst te gebruiken als input voor de acties die het komende jaar 
in gang worden gezet. Naast een lange vragenlijst (32 vragen) is er ook een verkorte vragenlijst 
gemaakt (10 vragen) en via Facebook verspreid. We hoopten dat met name jonge mensen deze 
vragenlijst zouden invullen. Ook hoopten we meer inzicht te krijgen in vragen die ‘spannend’ zijn 
(dus waar het antwoord van de buurt niet eenduidig is). Hier zijn (tot nu toe) 6 reacties op 
teruggekomen. Deze verkorte vragenlijst zal langer online blijven (wordt op de website van de 
gemeente gezet). De reacties worden gemonitord door de klankbordgroep (contactpersoon is Jan 
van de Kraats). 

 

2. Aanpak 
In de Bloemenbuurt heeft elk huishouden een vragenlijst ontvangen. Dit komt neer op 370 

vragenlijsten.  Om zo goed mogelijk te weten wat mensen in de Bloemenbuurt vinden van en 

verstaan onder een Wijk van de Toekomst was het doel om de helft van de vragenlijsten ingevuld 

retour te krijgen2 (dus minimaal 180 ingevulde vragenlijsten).  Het oorspronkelijke idee was om de 

vragenlijsten huis aan huis te verspreiden en twee weken later op te halen. Vanwege de corona 

uitbraak en alle maatregelen die vervolgens van kracht werden, was dit helaas niet mogelijk.  

Toch is besloten de vragenlijst alsnog te verspreiden, maar dan per post.  Het verspreiden van de 

vragenlijst had al vertraging opgelopen (in mei in plaats van maart) en de uitkomsten waren 

belangrijk voor het proces dat we in de buurt hopen los te maken. We hielden door deze beslissing 

rekening met een lagere respons dan in eerste instantie beoogd.  

Via de Bloemenbuurtkrant, social media en het Montferlandjournaal zijn bewoners opgeroepen de 

vragenlijst in te vullen en te retourneren.  De achterblijvende respons is begin mei besproken met de 

klankbordgroep. De periode om de vragenlijsten terug te sturen is verlengd (van 2 weken naar een 

maand).  En er zijn extra oproepen uitgedaan via social media. Ook is er een verkorte vragenlijst 

gemaakt in de hoop het respons op te voeren.  Ook hielden we vast aan ons oorspronkelijke plan om 

 
1 In de klankbordgroep bestaat uit bewoners van de Bloemenbuurt, te weten: Peter de Rooy, Rene Boerboom, 
Jan van de Kraats, Misha Jongsma, Boris van Oostrom, Henk Tomas, Loud Hafkenscheid en Jaap van der Veen. 
De klankbordgroep wordt geïnformeerd over ontwikkelingen rondom het project Wijk van de Toekomst en 
denkt mee over te nemen stappen.  
2 Doorgaans gebruiken we een betrouwbaarheidsniveau van 95% met een foutmarge van 5%. In dit geval 
zouden we dan 189 vragenlijsten retour moeten krijgen.  



in juni een rapportage op te laten stellen, ook als de respons niet hoog genoeg was om 

representatief te kunnen zijn.  

Het uiteindelijke aantal respondenten ligt -conform bijgestelde verwachting- in werkelijkheid lager 

dan in eerste instantie beoogd; in totaal zijn er 104 vragenlijsten retour gekomen (28%). Dit 

betekent dat de uitkomsten niet representatief zijn voor alle inwoners van de Bloemenbuurt. We 

trekken daarom geen conclusies, maar gebruiken de input om het project Wijk van de Toekomst te 

voeden. We kunnen aandachtspunten filteren uit de data en mogelijke patronen verkennen.   

  



3. Bevindingen 
 

3.1. Algemeen 
De vragenlijst is uiteindelijk door 104 respondenten ingevuld. Ruim driekwart van de respondenten 

woont in een geschakelde woning: rijtjeshuis, hoekwoning of 2 onder 1 kap. Twee derde van de 

respondenten is man en één derde van de respondenten is vrouw. De gemiddelde leeftijd van 

mannen ligt net een fractie hoger dan die van vrouwen: 56,4 jaar versus 55,8 jaar. De samenstelling 

van de huishoudens varieert van 1 tot en met 4 personen. De helft van de respondenten maakt 

onderdeel uit van een tweepersoonshuishouden. Het elektriciteitsverbruik ligt gemiddeld op 3225 

kWh en het gasverbruik op 1988 kuub per jaar3. Dit ligt hoger dan het Nederlands gemiddelde van 

2700 kWh en 1300 kuub gas (bron: Milieucentraal.nl).  

3.2. Wijk van de Toekomst 
Dat de Bloemenbuurt een Wijk van de Toekomst is, is bij ruim de helft van de respondenten bekend. 

De meningen over wat ze ervan vinden lopen sterk uiteen. De groep mensen die er neutraal in staat 

is ongeveer even groot als de groep die er wat afwachtend tegenover staat en de groep die positief 

gestemd is.  

 

 

Duurzaamheid voor de eigen buurt en woning wordt belangrijk gevonden. Aardgasvrij wonen en het 
tegengaan van wateroverlast worden het meest genoemd als belangrijke aspecten voor de 
Bloemenbuurt. Inwoners vinden het belangrijk om zowel huurders als kopers te betrekken bij 
nieuwe plannen voor de Bloemenbuurt. Er moet ruimte zijn om als inwoner inspraak te hebben. Er is 
verder behoefte aan duidelijkheid: welke alternatieven zijn er mogelijk om aardgasvrij te wonen? 
Welke financiële middelen zijn er beschikbaar? Wat wordt er van wie verwacht? De verwachting bij 
inwoners is dat meer groen en goed onderhouden groen ook bijdraagt aan een toekomstbestendige 
buurt.  
 
 

 
3 De klankbordgroep zet zijn vraagtekens bij de betrouwbaarheid van dit cijfer. Uit het onderzoek van Arcadis 
blijkt ook dat het energieverbruik in de Bloemenbuurt hoger ligt dan verondersteld kan worden op basis van 
landelijke gemiddelden 

Een goede zaak. Zo kan ik me -samen met andere bewoners
van de Bloemenbuurt- voorbereiden op een aardgasvrije
toekomst.

Ik heb geen idee wat ik er aan heb, maar ben er niet voor of
tegen.

Ik heb er niet om gevraagd als bewoner. Pas als ik zie wat ik er
aan heb of wat het betekent kan ik me er een mening over
vormen.



3.3. Energie besparen 
De mate waarin mensen al bezig zijn met aardgasvrij wonen is divers. De grootste groep bestaat uit 
mensen die er wel over nadenken, maar nog niet concreet iets hebben uitgezocht.  
 

 
 
Bij het overstappen op een aardgasvrije woning zijn financiën erg belangrijk, gevolgd door comfort 
en duurzaamheid. Zelf kunnen kiezen wie de aanpassingen levert wordt het minst belangrijk 
gevonden. De inwoners zijn nog zoekende hoe ze kunnen overstappen op een alternatief. Er is 
behoefte aan informatie over de mogelijkheden en de wens leeft om te bekijken wat er collectief 
mogelijk is. Zeker als dat financiële voordelen oplevert.  
 
Op het moment zijn er nauwelijks alternatieven in de woningen aanwezig. De meeste mensen weten 
ook nog niet wat zij de komende jaren willen aanschaffen. Deelnemen aan een warmtenet en 
zonnecollectoren worden het meest als optie gekozen. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die 
helemaal niets willen aanschaffen.  
 

 

0

10

20

30

40

50

60

Ja, wel eens over
nagedacht, maar nog

niet concreet iets
uitgezocht

Ja, ik ben er al
concreet mee aan de

slag gegaan

Nee, nog nooit over
nagedacht, maar ik

ben wel
geïnteresseerd. Ik wil

graag zelf regie
hebben.

Nee, nooit over
nagedacht. Ik wacht

op een concreet
aanbod van de

gemeente

Anders, namelijk

0

10

20

30

40

50

60



De huidige energie labels zijn bij velen niet bekend. Van de mensen die het wel weten scoren de 
woningen met name de labels C en D. In de Bloemenbuurt zijn op dit moment voornamelijk 
glasisolatie, dakisolatie en spouwmuurisolatie aanwezig. Als we kijken naar de toekomst dan wil een 
groot deel van de inwoners helemaal geen (extra) maatregelen treffen. De mensen die wel willen 
investeren, willen dat vooral doen in zonnepanelen en dakisolatie.  

 
 
Het merendeel van de mensen is overigens niet van plan mee te doen aan de Achterhoekse 
bespaaractie van het Energieloket.  
 

3.4. Investeren 
Ruim de helft van de respondenten geeft aan te willen investeren in het isoleren van hun woning. 
Welk bedrag mensen van plan zijn te investeren is lang niet altijd bekend. Het grootste deel van de 
mensen verwacht tussen de 0 en 5000 EUR te investeren.  

 
 
Maar een klein deel van de respondenten geeft aan gebruik te maken van de SEEH subsidieregeling. 
Veel mensen weten nog niet of ze het willen gaan gebruiken. Investeren in een alternatief voor 
aardgas hangt sterk af van de financiële mogelijkheden die hiervoor geboden worden (subsidie) en 
van de informatie die verstrekt wordt. De informatie moet helder zijn, zowel als het gaat om 
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financiën als over de aanpassingen die verricht moeten worden aan de woningen. De is bereidheid 
tot investeren voor een alternatief voor aardgas. Er is echter nauwelijks bereidheid om hiervoor te 
gaan lenen.   
 

 

3.5. Ideeën voor de toekomst 
De inwoners van de Bloemenbuurt hebben verschillende ideeën voor de toekomst. Zo wordt 

genoemd om meer gebruik te gaan maken van LED verlichting, was buiten te drogen, de 

thermostaat een graadje lager te zetten en bij aankoop van nieuwe apparaat te letten op het A-

energielabel.  

Ideeën om de onderlinge betrokkenheid in de buurt te vergroten zijn er nauwelijks. Er wordt 
aangegeven dat die betrokkenheid er al is en dat de mensen hun buurtfeest erg waarderen.  
 
In totaal hebben 57 mensen hun e-mailadres achtergelaten. Omdat zij informatie willen, omdat ze 
willen deelnemen in een van de werkgroepen en/ of omdat ze een warmtefoto van hun woning 
willen maken. Waarbij de warmtefoto het meest in trek is. De informatie die mensen willen 
ontvangen is met name over alternatieve verwarmingsmogelijkheden, maar ook over subsidies.  
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4. De Toekomst 
 
De resultaten van de vragenlijst zijn besproken door de klankbordgroep op 17 juni. De volgende 
twee vragen stonden centraal: 

1. Hebben we doelen die we hadden met het uitsturen van de vragenlijst (namelijk inzicht in de 
mening van bewoners in thema’s rondom duurzaamheid, meten van draagvlak en interesse 
in deelname werkgroepen) behaald? 

2. Met welke inzichten gaan we verder? Hoe gebruiken we de informatie uit de vragenlijst als 
input voor de acties die we het komende jaar gaan uitzetten? 

 
Hebben we onze doelen bereikt? 
Door de coronacrisis konden we helaas niet huis aan huis vragenlijsten uitdelen en ophalen, 
waardoor de respons lager is dan van te voren bepaald. Ons doel was om 189 vragenlijsten retour te 
krijgen, zodat we een representatief beeld van de Bloemenbuurt konden geven. Uiteindelijk hebben 
104 respondenten de vragenlijst ingevuld en dat geeft inzicht in de vragenlijstmening van bewoners. 
Het algemene beeld dat we hebben is dat de respondenten een afwachtende houding hebben ten 
aanzien van verduurzaming van hun wijk. De meerderheid is geïnteresseerd in de ontwikkelingen die 
er zijn en vragen om meer informatie over thema’s als isolatie en aardgasvrij. 
 
Meer dan de helft van de respondenten heeft zijn/haar mailadres achtergelaten. Deze groep 
bewoners mogen we informatie mailen of wil op een meer actieve manier betrokken zijn bij Wijk 
van de Toekomst.  
 
Belangrijkste inzichten uit de vragenlijst en hoe verder? 
De vragenlijst heeft een aantal inzichten opgeleverd die de basis vormen voor de lijnen en de 
hieraan gekoppelde acties die de klankbordgroep de komende tijd uitzet.  
 
Het algemene beeld dat de enquête geeft is dat bewoners van de Bloemenbuurt afwachtend maar 
niet afwijzend staan ten opzichte van het aardgasvrij maken van hun woning. Wel willen ze beter 
geïnformeerd worden over alternatieven voor aardgas en de kosten van bijvoorbeeld het isoleren 
van hun woning. Wat betekent bijvoorbeeld de aanleg van het warmtenet voor hun specifieke 
situatie, praktisch, technisch en financieel? Ze willen dit graag ontdekken en oplossingen organiseren 
samen met buurtbewoners. 
 
Andere inzichten en de hieraan gekoppelde acties zijn: 

• Het energieverbruik in de Bloemenbuurt lijkt aan de hoge kant te zijn. Er valt veel winst te 
behalen door bewoners te motiveren tot het nemen van energiebesparende maatregelen 
(onder het mom van: wat je niet gebruikt hoeft ook niet te worden opgewekt). 

• De meerderheid van de respondenten vindt duurzaamheid een belangrijk thema. Met name 
aardgasvrij en wateroverlast hebben de interesse van bewoners. Hierdoor lijkt 
duurzaamheid een thema te zijn dat zou kunnen aanslaan bij bewoners van de 
Bloemenbuurt.  Hierover communiceren is van belang (zodat bewoners zien dat er iets 
gebeurt met de thema’s die ze van belang vinden). 

• Ongeveer de helft van de respondenten heeft wel eens nagedacht over aardgasvrij wonen, 
maar heeft het nog niet concreet uitgezocht. Bewoners willen meer inzicht in de 
alternatieven die er zijn voor aardgas en wat dit voor hen betekent zodat ze hun mening 
hierover kunnen vormen. Een financieel aantrekkelijk aanbod/alternatief en behoud/ 
verbetering van comfort zijn voor hen hierbij van belang.  

• De meerderheid van de respondenten is niet van plan energiebesparende maatregelen te 
nemen de komende tijd. Dakisolatie en aanschaf van zonnepanelen wekken de meeste 



interesse. Het ondersteunen van mensen die dit overwegen, zodat ze het daadwerkelijk 
gaan doen, is een belangrijk speerpunt. 

• Om mensen te verleiden tot het nemen van maatregelen is inzicht nodig in de kosten die 
bijvoorbeeld het isoleren van hun woning met zich meebrengt. Dit zal per woning 
verschillen. Maatwerk is hierbij van belang.  

• Respondenten zijn best bereid te investeren in energiebesparende maatregelen. 5000 euro 
lijkt voor het merendeel van de respondenten het maximum. 

• Er is weinig bereidheid tot lenen. Bewoners investeren liever hun eigen spaargeld. De 
klankbordgroep vraagt zich af of dit zou komen door onbekendheid met bestaande 
regelingen. 

• Wijk van de Toekomst is onder een deel van de bewoners bekend, maar ook onder een 
grote groep niet. Het onder de aandacht blijven brengen van het project is van belang. 

• De mensen die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in de thema’s die vallen onder 
Wijk van de Toekomst moeten we benaderen en proberen een rol te geven in het project.  

• Met name aandacht voor laagdrempelige bespaaracties (zoals geïnventariseerd in de 
vragenlijst) kunnen zorgen voor beweging en participatie in de wijk. 

 
De meeste van de bovenstaande acties zullen worden opgepakt en verder uitgewerkt door de drie 
werkgroepen die er zijn: 1) Aardgasvrij, 2) Isoleren en besparen en 3) Groen in de buurt. De 
voortgang van de acties wordt gemonitord door de klankbordgroep.  
 
De klankbordgroep heeft ervoor gekozen niet opnieuw een vragenlijst uit te zetten of de bestaande 
vragenlijst onder de aandacht te brengen om de respons te vergroten. In plaats daarvan gaan we 
inzetten op het behalen van zichtbare resultaten. De verwachting is dat dit zal leiden tot meer 
betrokkenheid en bekendheid van Wijk van de Toekomst 
 

  



5. Bijlage 

5.1. De respons in tabellen 
 

> Hoe belangrijk vindt u duurzaamheid met betrekking tot uw directe leefomgeving (woning, 

buurt)?   

 

 

> Wist u al dat de Bloemenbuurt een Wijk van de Toekomst is? 

 
 
 
 
> Wat vindt u er van dat de Bloemenbuurt een Wijk van de Toekomst is? 
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> Welke onderdelen van Wijk van de Toekomst zijn voor u van belang voor het ‘klaar voor de 
toekomst maken’ van de Bloemenbuurt?  

 
 
> Heeft u wel eens nagedacht over het verwarmen van uw woning met een alternatieve 
energiebron? 
 

 
 
> Welke van de onderstaande aspecten vindt u het meest belangrijk als het gaat om een 
aardgasloze woning? 
1. financieel 
2.  comfort 
3.  duurzaamheid 
4.  veiligheid 
5.  verbouwing aan huis 
6.  informatievoorziening 
7.  keuzevrijheid leverancier 
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> Als ik moet overstappen op een alternatief voor gas dan zou ik graag: 

 
 
 
 
 
>Welk alternatief verwarmingssysteem is mogelijk reeds aanwezig in uw woning?  
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> Welk alternatief verwarmingssysteem overweegt u in de komende vijf jaar aanschaffen? 

 
 
> Wat is het huidige (voorlopige) energielabel van uw woning? 
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> Welke energiebesparende maatregelen aan uw woning heeft u al getroffen? 

 
 
 
> Welke energiebesparende maatregelen wilt u in de komende vijf jaar treffen? 
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> Een van de mogelijkheden om uw woning te isoleren is deelname aan de  Achterhoekse  
bespaaractie (van het Energieloket). Heeft u interesse om hieraan deel te nemen?  

 
 
 
> Zou u willen investeren in het isoleren van uw woning? 
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> Aan welk bedrag denkt u dan? 

 
 
> Ik ga gebruik maken van de SEEH subsidie voor het isoleren van mijn woning 
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> Zou u willen investeren in het aanleggen van een alternatief voor aardgas binnen nu en 8 jaar? 
 

Antwoord Subcategorie Aantal respondenten 

Ja, want dat was ik al van plan  4 

Ja, mits het mij niets kost 22 

 een groot deel van de aanleg 
wordt gesubsidieerd 

48 

 mijn cv moet toch vervangen 
worden 

8 

 ik heel goed geïnformeerd ben 
over wat het betekent 

62 

 het onomstotelijk vaststaat dat 
mijn woning wordt 
losgekoppeld van het gas 

20 

 meer woningeigenaren uit 
mijn straat mee doen 

23 

 anders, namelijk 2 

Nee, ik heb geen interesse  14 

 
> Welk bedrag zou u willen uitgeven voor een alternatief voor aardgas? 

 
 
  



> Zou u eventueel een bedrag willen lenen om uw woning te verduurzamen? 

 
 
> Hoe wilt u op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten van de vragenlijst?  
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> Heeft u interesse in deelname aan een van de volgende activiteiten? 

 
 
Ik zou graag meer informatie willen over… 
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