
Enquête 
U kunt uw antwoorden geven door de letter van de vraag met daarbij het cijfer van uw mening te 
mailen, bijvoorbeeld A + uw score, B + uw score, C 1 ja of nee, enz. Daarbij staat 0 voor ‘niet’ en 10 
voor ‘veel / in hoge mate’. Stuur  a.u.b. de enquête uiterlijk 15 januari terug naar 
Omgevingsvisie@sterksel.nu?  U kunt deze ook inleveren bij de Spar. 
 

Nr. Vraag Antwoord 

A In hoeverre vindt u de energietransitie belangrijk? 0 - 10 

B In welke mate bent u het er mee eens als er in onze gemeente grootschalig groene energie opgewekt 
zou worden? 

0 - 10 

C De gemeente wil eerst maximaal inzetten op energie van zonnepanelen op daken van woningen, maar 
ook op daken van kantoren en industriegebouwen.  

1. Heeft u zonnepanelen op het dak van uw woning en/of schuur? 
2. Zo ja, dekt u daarmee ongeveer uw eigen elektriciteitsverbruik af? 

 
 
ja/nee 
ja/nee 

D Als de gemeente zou toestaan/stimuleren om grootschalige energie op te wekken op het grondgebied 
van Heeze-Leende, dan zal dat (bij voorkeur) door een coöperatie worden gedaan met zeggenschap 
over de soort opwekkingssystemen en de plaats waar deze komen.  
Hoe beoordeelt u het idee om energieprojecten door een eigen coöperatie te laten doen? 

 
 
 
0 - 10 

E Als de gemeente ertoe zou besluiten om projecten voor de opwekking van energie toe te staan via 
zo’n coöperatie, zou u dan mee willen investeren?  
Zo ja, geef met een schoolcijfer aan bij elke variant in welke mate u bij voorkeur zou willen investeren   

1. (meer) zonnepanelen op het dak van uw huis of schuur 
2. een combinatie van zon en wind bij infrastructuur, zoals langs de A67 
3. een combinatie van zon en wind in de nabijheid van Sterksel  
4. een reeks van drie windturbines in de nabijheid van Sterksel  
5. een grootschalig zonnepark in de nabijheid van Sterksel  
6. enkele kleinschalige zonneparken in de nabijheid van Sterksel  
7. opslag van energie en/of warmte in uw eigen wijk   
8. een andere variant namelijk ……………………………………………………………………………………………………. 

 
ja/nee 
 
0 - 10 
0 - 10 
0 - 10 
0 - 10 
0 - 10 
0 - 10 
0 - 10 
0 - 10 

G Als we allemaal ons energieverbruik kunnen verminderen, dan hoeft er minder energie te worden 
opgewekt. Op welke wijze denkt u uw energieverbruik in de komende jaren te kunnen verminderen: 

1. door betere isolatie 
2. door verminderen van verbruik (thermostaat lager, korter douchen, of overige bezuinigingen) 
3. door een (hybride) warmtepomp te installeren 
4. door minder gebruik te maken van auto of vliegtuig 
5. op een andere manier, nl. ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
0 - 10 
0 - 10 
0 - 10 
0 - 10 

H In welke mate bent u geïnformeerd over de mogelijkheden om uw energieverbruik te verminderen? 
1. Welke informatie heeft u nog nodig om een overwogen keuze te maken om minder energie te 

gebruiken voor uw woning? Vul in. …………………………………………………………………………….……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wilt u dat de dorpsraad en Opgewekt Heeze Leende een informatie bijeenkomst organiseren 
waarop u verder wordt geïnformeerd en u vragen kunt stellen m.b.t. de energietransitie voor uw 
wijk of type woning?  

3. Wil u advies op maat voor uw woning?   

 
 
 
 
 
ja/nee 
 
ja/nee 

I Als uw huidige CV over een paar jaar vervangen moet worden, denkt u dan aan vervanging door: 
1. een normale CV met hoog rendement 
2. een hybride warmtepomp 
3. een warmtepomp 

 
Vul in 1 of 
2 of 3 

J De overheid heeft beslist dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s elektrisch moeten zijn. Bent u van plan om 
in de komende jaren een elektrische auto te gaan rijden, zo ja,  geef dan aub een inschatting over 
hoeveel jaar dat waarschijnlijk zal gaan gebeuren 

  
.. jaar 

K Als u zich betrokken voelt bij de toekomstige energietransitie, over welke van de volgende vier 
mogelijkheden zou u mee willen denken / helpen in een themagroep 

1. Besparen 
2. Zon 
3. Wind 
4. Opslag 

van 
energie 
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