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Vraag 2 | In welke leeftijdscategorie valt u?
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Vraag 3 | Wat is uw gezinssituatie?
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

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?

4

Ja
2%98%

Nee
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Vraag 5 | Indien u op de vorige vraag 'ja' heeft 
geantwoord, hoe heeft u dat vernomen?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

TV/journaal

Internet/sociale media

Brief van de gemeente

Diverse media (zoals het nieuws, de krant)

Bijeenkomst in de buurt

Buren/contacten in de wijk

Huis-aan-huis communicatie (bijvoorbeeld wijkblad)

Overige (geef nadere toelichting)

Indien ja, hoe heeft u dat vernomen?
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Vraag 6 | Zijn er al energiebesparende maatregelen in 
uw woning aanwezig?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Spouwmuur-isolatie

Vloerisolatie

Dakisolatie

(Deels) dubbel glas

HR+++ glas (triple glas)

HR-ketel

Zonnepanelen

Zonneboiler

Warmtepomp

Doe het zelf maatregelen, zoals tochtstrips, een brievenbusborstel,…

LED-verlichting

Energiezuinige apparatuur

Zijn er al energiebesparende maatregelen in uw woning aanwezig?
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Vraag 7 | Heeft u plannen om in de komende jaren iets 
aan uw woning aan te passen?

Ja Nee
35%39%

Weinig/ik denk het niet

26%
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Vraag 8 | Als ik hoor dat mijn aardgasaansluiting gaat
verdwijnen, dan denk ik…

1/3

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

Aan de zorgen over de buurtwarmte in Veldhoven. Hier lopen de kosten behoorlijk uit de hand.

Niks... Ik wil eigenlijk nu al mijn gasfornuis vervangen voor een electrische

dit gaat mij veel kosten

Graag, maar hoe ga ik mijn huis dan verwarmen

Wat nu? 

wie gaat voor dit betalen? er is geen expertise dus wij zijn proefkonijnen and moeten meer betalen... 

Dat gaat een hoop geld kosten en wie gaat dat betalen om alles te bekostigen want niet iedereen kan het betalen

Wie betaald dat

Kom maar met een realistisch alternatief

Prima 

Wie gaat dat betalen? En waarom wil zo’n klein landje iets doen terwijl er in andere landen geen klote aan het Milieu word gedaan.....

Ai dure verandering maar wel goed voor het klimaat

Duur geintje 

dat dat heel veel geld gaat kosten.

Dat ik in de kou kom te zitten 

dat zal ik niet meer meemaken.

dat gaat me geld kosten. Vervanging voor koken geen groot probleem, maar verwarmen op een andere manier is een ingrijpende verandering.

Top, zolang de omschakeling goed geregeld is met mij en de huisbaas
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Vraag 8 | Als ik hoor dat mijn aardgasaansluiting gaat
verdwijnen, dan denk ik…

2/3

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

Dat ik de keuze niet meer heb. Door het hebben van 1 energiebron, maakt dit mij kwetsbaar. Geen concurrentie beding kan en mag wettelijk niet. 

Wat kan ik nu zelf al doen ? 

dat alles elektrisch moet. Dus koken en verwarmen (warm water, huisverwarming) gaat op elektriciteit.

Niet zolang er geen goed en betaalbaar alternatief is

ga ik, gezien mijn leeftijd van 83 jaar, dat in mijn huidige woning nog meemaken.

Ah shit! Terug naar mijn tijd in Woensel West (huur) waar ik een elektrische boiler had en kookte op elektrische kookplaatjes. Teruggang in comfort.

Waar halen ze alle kWh vandaan, het kan het niet aan

dat ik op een positiewve manier zal meewerken.

aan inductie koken, en een hybride ketel

We hebben geen aardgasaansluiting

2050 is nog ver weg en de ontwikkelingen gaan snel

balen  weer hebben de inwoners niets in te brengen het gebeurd gewoon. en wie gaat dat BETALEN

Dat ik meer geld kwijt ben door hogere energieklassen en dat het een hel klus zal zijn e.e.a. aan te passen.

Wat is dan de beste oplossing die bij het milieu aansluit en ook voldoet aan de wensen die ik aan de nieuwe energiebron stel.

Hoop onnodige kosten

Dat is jammer want mijn huis is niet geschikt voor alternatieven.

Kut. Beter een paar jaar wachten. Is veelst te vroeg omdat nu te doen
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Vraag 8 | Als ik hoor dat mijn aardgasaansluiting gaat
verdwijnen, dan denk ik…

3/3

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

Wat dan? En wat gaat mij dat kosten?

n goede zaak maar ik woon hier dan denk ik niet meer..( 70 jr)

Wat gaat dat kosten

dat er nog niet goed over is nagedacht.

Waterstof

dit gaat me geld kosten.

Oops, dat gaat veel geld kosten

Jammer

dat maak ik niet meer mee.  83 jaar oud.

Optimistisch plan.

Veel te voorbarig en niet voldoende alternatieven op dit moment. Zeker voor de kleien ruimte die de appartementen hebben

Goed voor het milieu, jammer voor de portemonnee

Dat ik dat niet meer meemaak

Hoe moet ik eea oplossen en kan ik dat wel betalen?

Hoe gaan we dat betalen?

En hoe nu verder? 

Waarom, omdat ze stopen in Groningen, er is nog gas genoeg in omliggende landen. Ik zie het probleem niet



Vraag 9 | Als de straat dan toch opgebroken wordt, zou 
ik het goed vinden om gelijk het volgende aan te passen
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1/3

Groep 2: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?

De straat opnieuw indelen en de bestrating vernieuwen 

We spoelen onze wc's door met drink water, wasmachine gebruikt drinkwater. Kan dit niet met water van minder kwaliteit? kijk naar landen als Frankrijk en Spanje.

Riolering

Bezie of de elektrische leidingen voldoen aan de toekomstige eisen

Riolering

Alle noodzakelijke werkzaamheden meteen uit te voeren!

aan- en afvoerleiding aanleggen grijswater zodat regenwater in de wijk kan blijven en er minder drinkwater verspilt wordt  voor tuin, wc etc.

betere indeling van straten en hofjes

De staten weer eens te egaliseren en de onnodige kuilen en beschadigingen te repareren.

Nieuwe bestrating. Deze is in sommige delen van de wijk (Voorst tot Voorstlaan/Dibbetslaan/van Heutzlaan) zeer slecht.

Nvt  straat heeft enkele jaren terug pas n opknapbeurt gehad/hernieuwde indeling met drempels gehad

Er is nog niets beter als gas dus laat die leidingen maar zitten. 

Meer parkeerplaatsen

Het te hard rijden in de straten en de overlast van geparkeerde auto’s op de stoep (oa van de garagebedrijven in de buurt).



Vraag 9 | Als de straat dan toch opgebroken wordt, zou 
ik het goed vinden om gelijk het volgende aan te passen
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2/3

Groep 2: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?

Bestrating en parkeervakken te verbeteren. (huidige parkeervakken zijn "te" smal).

Beter leggen van de stoepen.

Nieuwe stoepen en extra (verharde parkeergelegenheid. Meer groen

Riolering

meer groen in de wijk

Versmalling van de straat en daar meer parkeerplaatsen te maken 

Bestrating naar asfalt

Marshallweg aanpassen zodat er niet zo hard gereden wordt. 

Meer ruimte voor groen voor verkoeling in de zomer

Glasvezel 

Het trottoir minder breed te maken (wel rolstoel vriendelijk houden) en de straat dusdanig aanpassen dat er meer parkeervakken ontstaan.  Verder is het wellicht 
een goed plan om er een 1-richtingsverkeer van te maken. 

Bomen weg die rioleringen beschadigen

een kleinere boom voor mijn huis plaatsen. De huidige geeft minder toegang tot mijn carport.

De riolering en de bomen vervangen voor kleinere exemplaren zodat we geen last meer hebben van de boomwortels. Hierdoor heb ik al voldoende kosten moeten 
maken.

Geen idee, heb eigenlijk geen klachten.



Vraag 9 | Als de straat dan toch opgebroken wordt, zou 
ik het goed vinden om gelijk het volgende aan te passen
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3/3

Groep 2: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?

Extra veilige oversteekplaatsen op de Generaal Marshallweg en uitbreiding van de speelgelegenheid in het park aan de Generaal Marshallweg

waterstofnet, warmtenet, uitbreiding electriciteitsnet.

- Verzwaren laagspanningsdistributienet met het oog op verwachte toename gevraagd elektrisch vermogen (warmtepompen, elektrische auto's en PV);  - Riolering 
kan vast een update gebruiken;  - Stoepen en drempels rondom bomen, momenteel wordt een losliggende stoeptegel er opnieuw ingelegd, maar eigenlijk is de 
bestrating schots en scheef geworden;  - Hogere kwaliteit gebruikte materialen voor bestrating, die grijze stoeptegels vindt niemand mooi;   - Complete inrichting 
bestrating voor 30 km/h, i.p.v. de 50 km/h-situatie aanpassen met drempels en 30 km/h-bordjes.

Vervanging riool en slechte trottoirs. Altijd last van boomwortels. 

gas leiding moet vernieuwd worden, dus wordt het electricteit.

Alles wat op dat moment aan vervanging toe is.

Wegdek recht trekken en verkeersdrempels aanpassen om moderne auto's. Een aerodynamische auto licht wat lager op de weg en is vaak niet zonder 
bodemschade over een aantal drempels te rijden, tenzij je er onder 45 graden over rijd

Kuilen en bulten uit de bestrating halen

Om opnieuw te bestraten 

Evt stadsverwarming aanleggen

De riolering! 

Om alle bestrating recht te leggen



Vraag 10 | Bent u over het algemeen tevreden 
over de wijk?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Zeer Tevreden

Meestal Tevreden

Zowel Tevreden als Ontevreden

Meestal Ontevreden

Zeer ontevreden

Bent u over het algemeen tevreden over de wijk?
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Vraag 11 | Welke aspecten maken dat u tevreden bent 
over de wijk?

-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75%

Woongenot algemeen

Faciliteiten

Mijn eigen woning

Diversiteit van de bewoners

Rustig

Het 'dorpsgevoel', de sfeer of de buren

Locatie

Het winkelaanbod

Groen

Weet niet

Overige (geef nadere toelichting)

Welke aspecten maken dat u tevreden bent over de wijk?
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Vraag 12 | Welke aspecten maken dat u ontevreden 
bent over de wijk?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Burenoverlast

Geluidsoverlast

Groen

Vergrijzing

Winkelaanbod

Sociale huur en/of studenten

Stank

Poep

Verkeer

Overige (geef nadere toelichting)

Welke  aspecten maken dat u (soms) ontevreden bent over de wijk?



Vraag 13 | Maak de zin af. Ik ga
van het aardgas af als...
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1/3

Groep 3: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?

Het de kwaliteit van leven bevordert en de kosten beheersbaar zijn.

Ik wat advies krijg over de electrische vervanging

er een goed en betaalbaar alternatief is.

Als er een goed alternatief beschikbaar is. En het laten verwijderen van je aardgasaansluiting geen 750 euro meer kost

Er betere alternatieven zijn en er geen drastische verbouwingen binnenshuis moeten plaats vinden. 

het moet en we krijgen extra subsidie.

De gemeente helpt met het bekostigen van veranderingen in huis

Het te betalen is

Er een betaalbaar alternatief is

Er een nieuwe keuken komt. Dan in elk geval gedeelte van het aardgas af. Volgende stap is de ketel vervangen voor warmtepomp. Maar dat duurt nog even  

De gemeente of nederland het volleig betaald. 

Als er een goed alternatief is op de ketel

Als de gemeente meebetaald

er betaalbare opties zijn, eventueel (mede) gefinancierd vanuit subsidies etc. vanuit de gemeente/het rijk.

Ik een goed alternatief heb

er een goed en milieuvriendelijk alternatief is

Er een goed (economische, duurzame en klimaatvriendelijke) alternatief is. Dus niet warmtepompen die herrie maken en flink energie verbruiken van kolen centrales.

Het niet te duur is en ik voor de verbouwing aan mijn huis niet langer dan een of twee dagen ergens anders moet wonen



Vraag 13 | Maak de zin af. Ik ga
van het aardgas af als...
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2/3

Groep 3: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?

Ik geen andere keuze meer heb. Ik zal wel moeten.

Er een mooie financiële compensatie beschikbaar is en het goed geregeld word 

maatregel om het milieu te sparen.

Er een alternatief is wat niet meer kost dan een hr ketel

ik de kosten, als gevolg van de verandering, kan dragen.

als... het comfort ook beter wordt met wijkverwarming of zo en met elektrisch koken. ik hoop dat het elektriciteitsnetwerk dan zwaarder wordt uitgevoerd zodat daar 
minder verloren gaat.

Iedereen ook een thuis accu heeft

er  een goed gezamelijk plan is

het een beetje binnen mijn budget past.

er een alternatieve en betaalbare oplossing/vervanging is!

het alternatief in alle opzichten (gebruik, gemak, kosten) beter is 

er geen finaciele consequenties zijn

Dit voor mij financieel niet te veel problemen gaat opleveren.

Er een goed alternatief geboden, welke ook nog eens betaalbaar is

Er n fatsoenlijk BETAALBAAR alternatief komt dat GERUISLOOS en COMPACT is.  Kleine woning dus geen opties voor grote kasten die lawaai maken!!!!!

er een goed en betaalbaar alternatief geboden wordt wat feitelijk aangetoond is dat het beter is voor het milieu en ik vertrouw niet op mooie verkoop praatjes of 
leningen die na 15 jaar misschien rendement op gaan leveren.

Dit betaalbaar is en ik niet over 10 jaar weer in iets anders moet investeren



Vraag 13 | Maak de zin af. Ik ga
van het aardgas af als...
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3/3

Groep 3: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?

De nieuwe situatie voor mij hetzelfde resultaat geeft en het kosten-neutraal blijft.  

nu nog 30 jaar was...

Er een betaalbaar en oprecht groen alternatief is. Niet groen zoals zonnepanelen maar vervolgens als restafval zeer vervuilend na gebruik

als er een goed alternatief is.

We met waterstof verder gaan

ik financieel ondersteund word om de noodzakelijke aanpassingen aan mijn woning te doen.

Er een goed en betaalbaar alternatief is 

Ik geen keus heb

wanneer er goede voor waarden zijn.

Als er een goede oplossing voor gevonden is, en wel voor iedereen.  Die ook nog een betaalbaar is. Nu worden de mensen "gek" gemaakt met een warmtepomp die 
lang niet voor iedereen toepasbaar is, laat staan betaalbaar.

er een goed alternatief, wat ook betaalbaar is, beschikbaar komt

we een goed en betaalbaar plan hebben met de hele flat

Het nieuwe perfect werkt

Er goede alternatieven zijn die wij kunnen betalen

Ik er op vooruit ga

Ik zeker weet dat het rendabel is en dat ik niet in een grote verbouwing terecht ga komen, omdat ik in huis alles mooi opgeknapt heb en geen schade hieraan wil 
hebben. 

De kraan echt dicht gaat


