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Vraag 1: Wat is uw postcode?
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Vraag 2: In welke leeftijdscategorie valt u?
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Leeftijdsverdeling respondenten enquête

Jonger dan 25 jaar 25 - 35 jaar

36 - 50 jaar 51 - 65 jaar

66 jaar of ouder Wil ik liever niet beantwoorden

Leeftijdsverdeling inwoners 't Ven volgens CBS

Tot 15 jaar 15 - 25 jar 25 - 45 jaar 45 - 65 jaar 65 jaar of ouder
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Vraag 3: Wat is uw gezinssituatie?
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0 5 10 15 20 25

Ik woon bij mijn ouders of in een studentenhuis

Ik ben alleenstaand, zonder thuiswonende
kinderen

Ik ben alleenstaand, met thuiswonende kinderen

Ik woon samen, zonder thuiswonende kinderen

Ik woon samen, met thuiswonende kinderen

Ik wil deze vraag niet beantwoorden

Gezinssituatie respondenten



Vraag 4: De gemeente wil dat in 2050 alle Eindhovense 
woningen geen gebruik meer maken van aardgas. Weet u 
hiervan?
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84% 16%
Ik begrijp de vraag niet - 0%



Vraag 4: De gemeente wil dat in 2050 alle Eindhovense 
woningen geen gebruik meer maken van aardgas. Weet u 
hiervan?
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Diverse media (zoals het nieuws/de krant)

Huis-aan-huis communicatie (brief gemeente of wijkblad)

Buren of contact in de wijk

Internet en/of sociale media

Bijeenkomst in de buurt

TV (het journaal)

Geen antwoord

Indien ja, hoe heeft u dat vernomen?

Let op: dit was een open vraag, dus we hebben antwoorden gecategoriseerd. Sommige mensen gaven één 
antwoord in meerdere categorieën, we hebben dan allebei geteld.
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Vraag 5: Is er al iets aan uw woning aangepast om energie 
te besparen?
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89% 9%
Geen antwoord - 2%

(of ‘weinig’ of ‘denk het niet’)



Vraag 5: Is er al iets aan uw woning aangepast om energie 
te besparen?
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89%
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rolluiken

vloerverwarming

glas (en kozijnen)

spouwmuurisolatie

dakisolatie

vloerisolatie

tochtstrips

HR-ketel

energiezuinige apparaten

energielabel A

zonnepanelen

zonneboiler

Welke energiebesparende maatregelen hebben buurtbewoners al genomen?

Let op: dit was een open vraag, dus we hebben antwoorden gecategoriseerd. Sommige mensen gaven één 
antwoord in meerdere categorieën, we hebben dan allebei geteld.



Vraag 6: Heeft u plannen om in de komende jaren 
iets aan uw woning aan te passen? (Dit hoeft niet per se over 

energie te gaan, het kan ook een geplande verbouwing zijn, of bijvoorbeeld een nieuwe keuken.)

10

Verbouwplannen van respondenten

Ja Nee Weet niet/misschien Waarschijnlijk Nu mee bezig



Vraag 7: Maak de zin af. Als ik hoor dat mijn 
aardgasaansluiting gaat verdwijnen, dan denk ik...
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Worden er alternatieven bekeken om alternatief gas te gebruiken 
buiten het voorgenomen warmtenet. Oudere huizen zijn niet te 
isoleren zodat een laag temperatuur verwarming kan werken, 
zonder de authenticiteit van de woning te laten verdwijnen.

Jammer

Gaat een hoop geld kosten 
Voor milieu goede zaak maar hoe t exact voor mijn woning moet en 
wat er kan met een vooroorlogs huis is mij nog niet duidelijk

Dat gaat me veel geld kosten. 
oei.....wat betekent dat voor ons, welke alternatieven zijn er dan, 
wat gaat dat kosten en wie betaald en regelt dat? + dat het goed 
voor het milieu is

waarom?  overbodig: eerst stoppen gebruik van steenkool

wie zal het omvormen betalen???

En mijn recent gekochte nieuwe ketel dan????

Dat het veel geld gaat kosten

Dat is wacht met aanpassing 

Jammer dan kan ik mijn sfeerhaard niet meer gebruiken
Prima. Behoud ik een betrouwbaar, gelijkwaardig,  betaalbaar 
alternatief.

Goed plan. Hoe gaan we dit bewerkstelligen en wat gaat het ons 
kosten.

Hoe te koken, gashaard waarmee mijn huis deels wordt verwarmt

Wat zijn de alternatieven en wat is de tijdslijn? 

dat wordt een duur grapje om alles aan te passen

ik gebruik heel weinig gas. Dus nodig???

kost weer geld

wat gaat mij dat kosten.

?????

fraai is dat.

goed voor het milieu, maar hoe dan verder.

Maar zijn de oplossingen toereikend, werkt het naar behoren, en 
past het binnen ons budget

hoe dan verder.

Dat gaat mij veel geld kosten

Dat voor een kosteloze transitie voor eigenaren tussen €10.000 en 
€15.000 aan subsidie nodig is per woning. Dat de elektra aangepast 
moet worden in iedere woning naar een 3fase netwerk.  

dat ik moet investeren.

dat betekent nogal wat

Als dat maar goed gaat!  

daar wordt ik niet zo vrolijk van
investering om huis beter te isoleren zodat er 
ook minder energie wordt gebruikt.

dat ik een goed alternatief moet hebben

Sjit, wie gaat dat betalen
Het zal mijn t8jd wel duren omdat ik er dan 
waarschijnlijk niet meer ben....  

dat duurt nog wel even en wie gaat dat betalen

Dat gaat geld kosten

Ben benieuwd naar wat we dan krijgen...

Forse investeringen 

Welke alternatieven zijn er.

dat me dit geld gaat kosten

En dan?
ze zoeken het maar uit. In andere buurlanden 
gaan ze de mensen op het het gas aansluiten en 
hier er weer af. Waarom geen kerncentrales. 
Waar blijven de subsidies, bv. ter hoogte van 
75%.

Dat mijn elektrische installatie ontoereikend is 
geworden om de energie geleverd door het gas 
te vervangen

Groep 1: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?



Vraag 8: Maak de volgende zin af. Als de straat dan toch 
opgebroken wordt, zou ik het goed vinden om gelijk het 
volgende aan te passen...
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Groep 2: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?

Update naar het meest optimale en milieu vriendelijke

Glasvezelnetwerk 

Verkeersveiligheid. Het is n 30 km straat maar dat is t vooral op papier. 

Middenberm geen hondenuitlaatterrein maar mooie groenvoorziening 

met verbod op honden uitlaten. 

Niks. Laat alles alsjeblief bij het oude. 

meer eenrichtingsverkeer-straten  rechtleggen stoeptegels  

groenstrook

aanbrengen van kokers-buizen voor huidige + toekomstige bekabeling

meer groen in de Zeelsterstraat en nieuwe energiezuinige 

straatverlichting (ons is in 2008 medegedeeld dat de lantarenpalen nog 

zeker 15 jaar mee konden, dus dat zou goede timing zijn denk ik)

Bredalaan breder maken zodat fietsers weer veilig kunnen fietsen! 

Sinds de aan- passing jaren geleden met de lage groene ijzeren hekjes, 

is het zo smal geworden dat je je tussen rijdende auto's en geparkeerde 

auto's je plaats als fietser moet bevechten. Het parkeerprobleem 

wordt ook alsmaar groter en wanneer je dan via via verneemt dat er 

een appartementencomplex direct naast jouw koopwoning komt, krijg 

je direct veel vragen o.a. over het al bestaande parkeerprobleem. En al 

die nwe bewoners dan die ook allemaal een of zelfs twee auto's 

meenemen????? Moet goed over nagedacht worden!!

Stroom aanpassen bv krachtstroom

Glasvezel erbij

Veiligere inrichting voor fietsers en minimaal 2 parkeerplaatsen per 

nieuwe woning op eigen terrein en minimaal 1 extra parkeerplaats per 

gespitst appartement. Eventueel ondergronds bij nieuwbouw plannen 

van woonbedrijf.

Glasvezel en een nieuw trottoir

Fietspad maken. Meer parkeerplaatsen

Niets. Ben tevreden over huidige lay-out van de straat. (Na veel 

aanpassingen in het verleden)

Goede internet bekabeling. 

geen idee.

wil er over nadenken

glasvezel

Regenwater en riolering apart.  

Nee, ik bepaald zelf wanneer ik ga aanpassen voor 2050

verbreden rijbanen.Iedereen fietst hier op het trottoir.  

Maatregels tegen hardrijden

De bestrating eens onder handen te nemen

Riolering. Extremer weer is ook aanpassing aan waterafvoer. 

controle riolering, glasvezel leggen en in Bredalaan ter hoogte van 

Thersia ook in de middenberm parkeervoorzieningen maken

Rioolputten worden nagekeken.  De stoep netjes wordt gelegd.  

Oplaatpunten voor auto's aanbrengen.

glasvezel aanleggen.  Goede elektra om meer vermogen te kunnen 

trekken, denk aan koken en verwarmen of elektrische auto te laden. 

Maar ook meer vermogen terug te kunnen leveren.

namelijk een alternatieve energie voorziening

Parkeerplaatsen vermeerderen,krachtstroom naar huizen doortrekken 

en glasvezel voor sneller internet

Geen idee

aanleg van glasvezel, sluit krachtstroom aan, minder parkeeroverlast 

door betaalde parkeerplaatsen

Glasvezel aan te leggen.

Indeling van de straat! Ivm parkeergelegenheid.

glasvezellijn leggen

gescheiden riolering voor regenwater en riool

Niks, ben tevreden en ik hoef niet omgekocht te worden met bijzaken. 

De wegen 't Ven opnieuw bestraten.
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Tevreden (39)

Vraag 9: Maak de zin af. Ik ben momenteel 
tevreden/ontevreden over de wijk, dit komt voornamelijk 
door...

Minder tevreden (33)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

locatie

sfeer, dorpsgevoel, buren

rustig

diversiteit

weet niet

eigen woning

overig

faciliteiten/gemeente

woongenot algemeen

Ik ben tevreden, door...

0 1 2 3 4 5 6 7 8

passiviteit van buurtbewoners

verkeer

hondenpoep

luchtkwaliteit/stank

sociale huur/studenten

winkelaanbod

geluidsoverlast

burenoverlast

vergrijzing

Ik ben ontevreden of minder tevreden, door...



Vraag 10: Voor ieder huishouden hebben deze veranderingen een 
andere betekenis. Wat voor criteria zijn voor u belangrijk? Maak de 
zin af. Ik ga van het aardgas af als...
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Groep 3: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?

Duidelijk wordt wat de plannen van Thuis in gaan houden en of het 

Ik mijn huis warm kan stoken. Energie bespaar

Er een goed alternatief is. Goed in de zin van betaalbaar, uitvoerbaar 

en met hetzelfde comfortniveau. 

het geen extra en/of hoge aanschafkosten met zich meebrengt

ik voldoende geld daarvoor zou hebben.

het maar weinig kost

er een betaalbaar alternatief is.

dat financieel aantrekkelijk is.

er een goed en evenredig alternatief is wat gelijk aan prijs is van wat ik 

Er gegarandeerd en geteste en beter systeem aangboden kan worden, 

wat geen verbouwing tot stand brengt van 20.000 euro als je alleen 

een ketel wil vervangen, een warmte pomp is geen passende oplossing

het echt moet.

Ik er financieel op vooruit ga

Het mij niets kost

het financieel te behappen is.

het een echt alternatief is, min of meer betaalbaar, macro Nederland 

ook zinvolle stappen gezet worden

Mijn energiekosten niet stijgen. Als er leveringszekerheid gegarandeerd 

de investeringen binnen proporties blijven, de kosten evenredig 

verdeeld worden over rijk, industrie en huiseigenaren en 

woningbouwvereningingen niet de enigen zijn die subsidies opstrijken.

Dat beter is voor het milieu en het voor te grote kosten gaat zorgen . 

Ook het gebruiksgemak mag niet onder de vergadering gaan lijden

Subside krijg 

Er n passende oplossing is die past bij vooroorlogse woning. 

Als het me niet meer dan 2.000€ kost

er financieel voordeel aan vast zit, milieuvoordeel, voor me aangepast 

financieel te verantwoorden is: goede subsidie mogelijkheden

ik daarvoor in de plaats een mooi portemonnee vriendelijk alternatief 

komt met voldoende subsidies en niet al te rigoreuze aanpassingen in 

Wanneer de voordelen opwegen tegen de nadelen en er niet te grote 

investetingen onzerzijds bij komen kijken. 

De gemeente dit volledig bekostigd

Er goede regelingen zijn onoverkomelijk te stappen   Financieel

Als het alternatief betaalbaar is en duurzaam

Er goede alternatieven zijn

Zie antwoord bij 7

er goede voorwaarden komen

Als er goede alternatieven zijn en dit ook financieel haalbaar is. 

Waarbij "financieel haalbaar" ook een relatief begrip is, dit zal voor 

het niet te problematisch wordt

Als de financiele consequenties te behappen zijn oa via 

energierekening.  Als huis even comfortabel is als nu ( warmte). 

Warmtepomp en houten vloeren geeft geluidsoverlast en 

warmteverlies. Is er een alternatief voor een huurketel, nu betaal ik 

een maandbedrag voor het huren van een ketel kan dat straks ook met 

Ik ga niet van aardgas af, niks kan mij overtuigen gezien mijn leeftijd 80 

het betaalbaar is onder andere de aanpassingen van de electra om te 

koken, een betaalbare voorziening voor het verwarmen van het huis. 

Conclusie: als het niet betaalbaar is om deze oude huizen op een 

goede wijze te isoleren dan heeft van het aardgas afgaan geen zin en 

zijn de plannen onuitvoerbaar en niet realistisch. In dat geval is 

Kosten te overzien zijn

ik weet dat ik een duidelijke bijdrage lever aan de de drie P’s People, 

Planet, Profit dus sociologisch, ecologisch en economisch.

Als ik voldoende geïnformeerd ben / zelf onderzocht heb wat het 

inhoud en wat het gaat kosten.

een gedegen onderzoek is gedaan wat het beste alternatief is

ik een milieuvriendelijker en goedkoper alternatief heb

Energietechnis hetzelfde of beter te behalen is en de kosten geen 

ik naar een aanleun woning of verzorging voorziening ga. Bv. de 

Het mij niets gaat kosten, incl ind. kookplaat en verwijdering 


