Wonen zonder aardgas
248 inwoners vulden in de zomer (2021) een vragenlijst in over Wonen zonder
aardgas. De gemeente maakt dit jaar een Transitievisie Warmte hoe we onze
huizen en gebouwen aardgasvrij kunnen maken voor 2050. De resultaten van de
vragenlijst nemen we mee in deze visie. Hier leest u de belangrijkste resultaten:

Kenmerken respondenten
Koop of huur

Type woning

Bouwjaar woning

17%

55%

Vrijstaand huis
17%
Rijtjeshuis
Twee-onder-een-kap-woning
Appartement
Vanaf 2005

26%

83%
Voor 1960

Koopwoning

1960-2005

41%
27%
23%
4%

Huurwoning

Een greep uit de resultaten
Op de hoogte van huizen
verwarmen zonder
aardgas in 2050

Belang aardgasvrij worden van huizen en andere
gebouwen in de gemeente Neder-Betuwe

7%
8%

26%

26%

17%

22%

1%

37%

Heel belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Onbelangrijk

Heel onbelangrijk

Weet niet

56%

Belangrijkste redenen om aardgasvrij belangrijk te vinden:
1. Om een leefbare wereld achter te laten voor
toekomstige generaties (73%)
Genomen maatregelen tot nu toe:
2. Vanwege de effecten van klimaatverandering (65%)
1. Dak isoleren (72%)
2. Muren isoleren (69%)
Belangrijkste voorwaarden voor aardgasvrij verwarmen:
3. Vervangen (enkel) glas (63%)
1. Betaalbaarheid (68%)
2. Woning goed kunnen blijven verwarmen (39%)
3. Snel terug te verdienen investeringen (35%)
Ja

29%

Ja, deels

Nee

37%

Regelt zelf het Is bereid mee te doen
aardgasvrij maken met gezamenlijke
voorzieningen
van de woning
Zorgen voor woning aardgasvrij maken:
1. De kosten (54%)
2. Problemen met de techniek, zoals
geluid- en andere installatieproblemen (33%)
3. Of het nog warm genoeg is in huis met
duurzame warmtebronnen (30%)
4. Te zetten stappen op weg naar
aardgasvrij (30%)

Gewenste hulp om huis (beter) te isoleren
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Financiële ondersteuning, bijvoorbeeld een
subsidie

43%

Onafhankelijk, technisch advies

28%

Meer informatie over wat isoleren
betekent voor mijn energierekening

19%

Inkoopkorting

17%

Dat ik het samen met buren/ de buurt kan
doen

12%

Bent u benieuwd naar de volledige rapportage? Kijk dan op www.nederbetuwe.nl/aardgasvrij

