Enquête Energiek Elsendorp
(graag aankruisen wat voor u van toepassing is)
1. In de RES staat hoe iedere regio meer duurzame energie en minder fossiele
brandstoffen gaat gebruiken. Dat is de energietransitie.
Hoe bent u geïnformeerd? (meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
o
o

via de Gemeente (website)
via het Gemerts Nieuwsblad
via Social Media
via deze enquête
via het webinar van de Gemeente
anders:………………………………………………………………………………………………………………………

2. Wat vindt u het belangrijkste goed van Elsendorp? Oftewel waarom vindt u
het prettig wonen in Elsendorp? (meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
o

de rust
de bossen/ natuur/ landschap
ruimte voor landbouw
de hechte gemeenschap
anders nl.: ................................................................................................

3. Wat heeft uw voorkeur voor alternatieve energie? (graag uw volgorde
middels cijfers 1 t/m 5 aangeven)
o
o
o
o
o

zonnepanelen op daken
zonnevelden
windmolens
geothermie
anders nl.: ………………………………………………………………………………………………………………..

4. Zou voor de gewenste energietransitie (van fossiele naar alternatieve
energie) van de gemeente Gemert-Bakel elk dorp evenredig bij moeten dragen?
o
o
o

ja
nee
anders nl: ..................................................................................................

5. Heeft u bezwaar tegen windmolens?
o
o
o

zo ja, welke……………………………………………………………………………………………………………….
nee
anders nl: …………………………………………………………………………………………………………………..

6. Heeft u bezwaar tegen windmolens in of in de omgeving van Elsendorp?
o
o
o

zo ja, welke………………………………………………………………………………………………………………..
nee
anders nl: …………………………………………………………………………………………………………………..
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7. Wat heeft uw voorkeur?
o
o
o
o
o

geen windmolens
1 windmolen
2 windmolens
3 windmolens
4 windmolens

8. Heeft u bezwaar tegen zonnevelden?
o
o
o

zo ja, welke………………………………………………………………………………………………………………..
nee
anders nl: …………………………………………………………………………………………………………………..

9. Heeft u bezwaar tegen zonnevelden in of in de omgeving van Elsendorp?
o
o
o

zo ja, welke………………………………………………………………………………………………………………..
nee
anders nl: …………………………………………………………………………………………………………………..

10. Wat heeft uw voorkeur?
o
o
o

geen zonneveld
enkele grote zonnevelden = 12 tot 20 voetbalvelden per zonneveld
meerdere kleine zonneweides = maximaal 8 voetbalvelden per zonneweide

11. In hoeverre maakt u zich wel of geen zorgen over onderstaande zaken?

Enquête Energiek Elsendorp

20 april 2021

12. Zou in de gemeente wellicht meer op Geothermie ingezet moeten worden?
41% Van onze energievraag bestaat uit warmte. Geothermie is een alternatieve energie
bron waarbij de warmte in een gesloten circuit op 2 tot 4 kilometer diepte naar boven
wordt gehaald om er zoet water mee te verwarmen.
Vooral interessant voor verwarming in grote dorpen en steden.
o
o
o

ja
nee
anders nl.: ………………………………………………………………………………………………………………….

13. Hebt u op uw woning of bedrijf de afgelopen jaren zonnepanelen gelegd of
hebt u plannen om dit te gaan doen?

o
o
o
o

zo ja, aantal panelen ……………………
Ja binnenkort, aantal panelen……………….
nee
anders nl: ……………………….

14. Goed om samen na te blijven denken in oplossingen en alternatieven.
Heeft u nog ideeën voor alternatieve energiebronnen, over energiebesparingen
of het anderszins oplossen van dit vraagstuk?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
15. Wat zouden de voordelen voor (de inwoners) Elsendorp kunnen zijn van de
energietransitie? (bijvoorbeeld: leefbaarheid, betrokkenheid, financieel,
participatie)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
16. Heeft u verder nog op- of aanmerkingen? Is deze enquête duidelijk voor u of
mist u wellicht nog iets? Zijn er nog andere belangrijke dingen die we volgens u
mee moeten nemen gerelateerd aan deze enquête?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
A.s. woensdag 28 en donderdag 29 april maken we een rondje door het dorp om alle
ingevulde enquêtes weer op te halen. Zorgt u dan dat ie voor ons klaar ligt?
We hopen dat u ons meehelpt en allemaal de enquête invult, want sterk voor de
dag komen lukt alleen als we het SAMEN doen!
En wellicht ten overvloede, de enquêtes worden uiteraard anoniem verwerkt.
Wij houden u graag op de hoogte via D’n Elsendörper en via www.elsendorp-online.nl
Tot slot:
Heeft u specialistische kennis m.b.t. duurzaamheid / zonne- en windenergie /
energiebesparing / het Nederlands Recht en mogen wij u benaderen om die kennis met
ons allen te delen? Dan horen we heel graag van u!
Stuur even een e-mailtje naar: info@cooperatie-elsendorp.nl.
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