
ENQUÊTE
    Energietransitie 
 in Stadseiland  
  

Beste (mede)bewoner van Stadseiland,
Deze enquête gaat over iets waar alle bewoners in onze 
wijk in de nabije toekomst mee te maken gaan krijgen, 
namelijk de overgang naar een duurzame energievoor-
ziening die het mogelijk maakt om zonder aardgas onze 
huizen te verwarmen (energietransitie).

Afgelopen jaar is door een groep actieve buurtbewoners 
de Werkgroep Energietransitie Stadseiland opgericht. 
Graag stellen we je op de hoogte van onze activiteiten          
en ook willen we je een paar vragen stellen in deze 
enquête.

De energietransitie is de overgang naar een energie-
voorziening die niet afhankelijk is van fossiele brand-
stoffen. Voor wat betreft onze wijk gaat het vooral om 
de warmtevoorziening. Omdat onze woningen goed 
geïsoleerd zijn (A label) en de CV ketels bijna aan 
vervanging toe zijn, wordt Stadseiland door de Gemeente 
gezien als één van de 10 kansrijke wijken in Arnhem, 
die al in 2030 van het aardgasnet afgekoppeld zouden 
moeten zijn. Dit maakt deel uit van een landelijke 
opgave, waarbij in 2030 tien procent van alle woningen 
aardgasvrij moet zijn. 

De werkgroep krijgt ondersteuning van Arnhem Aan, een 

organisatie die bewoners helpt met het ontwikkelen van 

duurzame energie initiatieven.

Door middel van deze folder wil de werkgroep zich bekend 

maken in Stadseiland. Wij stellen het zeer op prijs als je de 

enquête wilt invullen en inleveren bij één van de genoemde 

adressen.

De werkgroepleden:

Hans Brandts, betrokken wijkbewoner

Twan Verheijen, architect

Martin Vernes, gepensioneerd plancoördinator bij Prorail

Peter Berendsen, energieadviseur

Willem van der Veen, makelaar

Flip Oude Weernink, creator van duurzame mobiliteitsoplossingen

Otto Munters, betrokken wijkbewoner

Edzard Gelderman, werkzaam in de duurzame energie

René Rutgers, architect

David Willemsen, participatiemanager, gemeente Arnhem

INLEVERADRESSEN ingevulde enquête:

Stadswaardenlaan 44 - Willem van der Veen

Kea Boumanstraat 52 - Martin Vernes

De enquête kan ook online worden ingevuld op:

www.duurzaam-stadseiland.nl/enquete

5. Wat heb je al gedaan?                    Wat zou je willen doen?  

. Zonnepanelen ........................................................  
. Zonneboiler ...........................................................                                                                            

. LED verlichting   .....................................................             

 .Extra isolatie van dak, gevel of vloer .........................  
. Tochtdichting bij ramen en deuren ............................  
. Warmtepomp .........................................................   

. Keramische kookplaat .............................................  
. Energiezuinige apparatuur (Level A) ..........................  
 .Vloer- of wandverwarming .......................................   

. Groen dak .............................................................  
. Waterton ..............................................................  
 .Elektrische auto .....................................................    

. Andere maatregelen:     ..........................................

...................................................................................

...................................................................................

6. Als je overweegt om energiemaatregelen te nemen, 

met welk doel doet je dat dan?

. Lagere energierekening

. Waardebehoud of -verhoging van het huis

. Vanuit maatschappelijke overwegingen (groener milieu)

. Verhoging van het comfort 

.. (koeler in de zomer, warmer in de winter)

. Toekomstbestendig maken van de woning

. Gezondheid

. Anders:  ..................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

 7. Welke andere ideeën en/of vragen heb je? 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Ingevulde enquête uiterlijk vrijdag 9 oktober inleveren bij
Willem van der Veen - Stadswaardenlaan 44 

of Martin Vernes - Kea Boumanstraat 52

Hartelijke dank voor je medewerking!
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ENQUETE
1.  Voor terugkoppeling van de resultaten en om je zo nu 

en dan te informeren hebben we je naam en adres nodig.

Naam: ...........................................................................................

Adres:.............................................................................................

E-mail: ...........................................................................................

NB: Alle door jou verstrekte gegevens zullen geanonimiseerd 

verwerkt worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

2.  Om een idee te krijgen van jouw huis vragen we wat

     basisgegevens. Vul deze alleen in als je dat wilt 

 en makkelijk aan de gegevens kunt komen.

Bouwjaar:   ................................

Woonoppervlakte:   ................................  m2

Gasverbruik:   ...............................  m3/jaar

Elektriciteitsverbruik:  ................................. kWu/jaar

3. Ben je bekend met de mogelijkheden voor ondersteuning bij 

energiemaatregelen via initiatieven als Arnhem AAN, Energieloket 

Midden Gelderland en Arnhem Klimaat Bestendig?

 Ik ben niet van plan maatregelen te nemen.

 Ja, ik ben bekend met (een aantal van) deze initiatieven.

 Nee, ik ben niet bekend met (een aantal van) deze initiatieven.

   Ik ontvang graag informatie hierover.

  Opmerking: ....................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

4. Als je overweegt om energiemaatregelen te nemen, heb je dan 

behoefte aan ondersteuning vanuit de wijk?

  Ja, om aan adressen van betrouwbare installateurs te komen.

   Ja, om te leren van ervaringen van buurtgenoten.

 Ja, om samen met de buren een project te doen (denk bijv. 

 aan installatie van zonnepanelen).

   Nee

   Anders: ........................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Over de werkgroep Energietransitie
Een aantal bewoners van Stadseiland is vanaf vorig jaar een 

aantal keren bij elkaar gekomen met als aanleiding de simpele 

vraag:"Wat doen we als de CV ketel het begeeft en vervangen 

moet worden". Onze huizen zijn vanaf 2006 gebouwd en aan 

de levensduur van een aantal van onze CV ketels zal in de 

komende jaren vermoedelijk een einde komen.

Momenteel is de werkgroep bezig met het inventariseren van de 

mogelijkheden voor een energievoorziening die niet afhankelijk 

is van fossiele brandstoffen.

Onderzocht worden onder meer:
- warmtepompen, zowel individueel als collectief

- een warmtenet, zowel kleinschalig voor alleen deze wijk of

  aangesloten op een groter net

- waterstof of biogas als alternatief voor aardgas

- opslag van zonne-energie

Van groot belang bij welke voorziening dan ook is het terug-

dringen van het energieverbruik. Dat kan o.a. door:

- isolatieverbetering

- opwekking door zonnepanelen en zonneboilers

- groene daken op uitbouwen en platte daken

Ook onderzoeken we m.b.v. warmtecamera’s en kierdichtheids-

testen of meer isolatiemaatregelen mogelijk zijn in onze al goed 

geïsoleerde woningen. Ons idee is om hierover voorlichting te 

geven aan medebewoners, ook over de subsidiemogelijkheden.

Onderzoek
Voor de overgang naar aardgasvrij wonen wordt onderzocht 

welke alternatieven er zijn om onze huizen te verwarmen. De 

Gemeente Arnhem heeft aangegeven dat zij deze transitie samen 

met de bewoners van de wijk wil oppakken. Dat betekent dat 

we invloed kunnen uitoefenen op keuzes die er gemaakt gaan 

worden. We kunnen samen met de Gemeente gaan onder-

zoeken waar onze wijk het beste mee af is. Wij zien dit als 

een uitdagende kans waarbij we de wensen van bewoners 

vooropstellen. Daarom willen we graag een beeld krijgen hoe dit 

onderwerp leeft in de wijk en wat jouw gedachten erover zijn.

Het resultaat van de enquete zal worden gepubliceerd op

www.duurzaam-stadseiland.nl/enquete

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met:

info@duurzaam-stadseiland.nl

Hartelijke dank voor je medewerking,

De werkgroep Energietransitie, 

namens Bewonersvereniging Stadseiland
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Deze enquête kan ook online worden ingevuld op: 

www.duurzaam-stadseiland.nl/enquete
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