Enquete belangstelling energietransitie Buren

SurveyMonkey

Q1 Energieverbruik en een duurzame energietransitie is een
onderwerp dat dagelijks in de media aan de orde komt. Wat zijn uw
beweegredenen om hier over na te denken en mogelijk aan mee te
doen?
Answered: 32

Skipped: 0
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ANDERE BEWEEGREDENEN:

DATE

1

Is niet allen bovenstaande. Gaat ook om leefstijl.

10/30/2018 9:07 PM

2

Beter zelf duurzame initiatieven ontwikkelen, dan de overheid overal maar windmolens te laten
plaatsen

10/29/2018 12:17 PM

3

Behoud van een leefbare wereld zonder oorlogen om delfstoffen we zijn een onderdeel van de
natuur

10/28/2018 5:05 PM

4

Duurzame opwerk wordt nog niet toegestaan in beschermd dorpsgezicht terwijl oude huizen
juist duurzame energie kunnen gebruiken

10/28/2018 3:59 PM

5

Technisch hoe om te schakelen

10/28/2018 3:42 PM

6

noodzaak?

10/28/2018 1:14 PM

7

Minder afhankelijkheid van traditionele energieleveranciers. Lokaal energie tegen lagere
kosten.

10/28/2018 12:38 PM

8

Ervoor zorgen dat onze warmte- en elektriciteitsvoorzening niet in gevaar komt.

10/28/2018 11:08 AM
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Q2 eCoBuren wil graag projecten realiseren op het gebied van
productie, opslag en toepassing van energie. Waarbij toepassing
betrekking heeft op de elektriciteitsbehoefte, de warmtebehoefte en de
mobiliteitsbehoefte. Wat vind U het belangrijkst?
Answered: 32

Skipped: 0
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EVENTUELE OPMERKINGEN:

DATE

1

Nu al kan het netwerk alle opgewekte zonne- en windenergie niet goed verwerken. Dus opslag
wordt essentieel.

10/29/2018 12:17 PM

2

Opslag vind ik het belangrijks met reden dat produceren pas echt zin heeft wanneer je het kan
opslaan voor als de behoefte het grootst is. zodat er niks onnodig verloren gaat.

10/29/2018 10:00 AM

3

Zonder samenhang in opweken en verbruik inleef gemeenschappen kom je er niet op het
gebied van duurzaamheid

10/28/2018 5:05 PM

4

Nvt

10/28/2018 3:42 PM

5

Vervoer dan gezien in het licht van de batterij van de elektrische auto gebruiken als (tijdelijke)
opslag

10/28/2018 1:14 PM

6

De laatste twee zijn afgeleiden van de eerste twee, tenzij je mobiliteit weer gebruikt voor opslag
natuurlijk

10/28/2018 12:38 PM

7

Voor oude huizen is met name de warmte voorziening moeilijk

10/28/2018 11:08 AM

8

Volgens mij zijn deze lastig los van elkaar te zien

10/28/2018 10:47 AM
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Q3 Een energie coöperatie biedt de mogelijkheid om samen met
mensen uit uw buurt te werken aan de energietransitie. Wat zou u
willen bereiken in deze samenwerking?
Answered: 32

Skipped: 0

ervaring
bundelen
gezamenlijk
energie inkopen
gezamenlijk
app. inkopen

advies op maat
besparende
investeringen
toepassen
slimme techniek
eigen energie
productie
duurzaam
vervoer
samen
energieneutraal
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

#

ANDERE DOELEN:

DATE

1

Eigen productie vind ik minder belangrijk daar de meeste lokaties niet geschikt voor zijn mijn
voorkeur zou uitgaan van een of meerdere centrale plekken voor grootschalig opwekken en of
opslag

10/29/2018 10:00 AM

2

Als we het doen moet we het nu doen of je nu links of rechts af gaat het klimaat kom je te
gemoet

10/28/2018 5:05 PM

3

Nvt

10/28/2018 3:42 PM
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Q4 eCoBuren wil haar doelen bereiken door
Answered: 32

Skipped: 0
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Q5 Welke suggesties heeft u om van eCoBuren een succes te maken?
Answered: 18

Skipped: 14

#

RESPONSES

DATE

1

Maak gebruik van succesvolle business-model en technische oplossingen. Niet het wiel
opnieuw uitvinden.

11/5/2018 7:08 PM

2

Voor mij is het belangrijk dat er wordt gekeken naar het energiezuiniger maken van
monumentale panden.

10/31/2018 9:25 AM

3

Netwerken en leren van andere initiatieven. Kennis en expertisecentrum benutten gevestigd in
Rdam.

10/30/2018 9:07 PM

4

Kleinschalige projecten waarvoor veel draagvlak is. Een voorbeeld project en/of dienst
realiseren in het eerste boekjaar van de cooperatie en het succes daar van vieren.

10/30/2018 8:10 PM

5

Bij aanvang niet te grote stappen zetten maar gestaag werken aan meer duurzame energie.

10/29/2018 7:21 PM

6

Zorg voor voldoende draagvlak bij de inwoners Staar je niet blind op de huidige
omstandigheden, maar houd ook rekening met toekomstige mogelijkheden zoals kernenergie
en waterstoftoepassing Begin met terugdringing van de energiebehoefte door bijvoorbeeld
woningisolatie of autodelen

10/29/2018 12:20 PM

7

Creëer een zo groot mogelijk draagvlak onder de bewoners van de gemeente Buren. Neem
reële stappen / maatregelen, die de burgers kunnen snappen en volgen. Liever 10 kleine goed
te begrijpen stappen, dan 1 reuzensprong, waarop massal wordt afgehaakt.

10/29/2018 12:17 PM

8

Denk door de focus te leggen op onderdelen waar je op (kortere) termijn goed resultaat mee
kan halen, en mensen daardoor geinteresseerd te krijgen om mee te doen en draagvlak te
vergroten voor meer initiatieven / breder aanbod.

10/29/2018 10:00 AM

9

Blijven praten met de mensen over het belang van werken aan een leefbare leef omgeving en
de natuur waar wij een onderdeel van zijn en dat te respecteren!

10/28/2018 5:05 PM

10

Samen duurzame opwek organiseren

10/28/2018 3:59 PM

11

Ontwikkelingen blijven volgen Wat wordt de betekenis van gebruik van waterstof

10/28/2018 3:42 PM

12

Enthousiasme

10/28/2018 1:14 PM

13

Attentie vanuit politiek is er. Regels omgevingswet / beschermd stadsgezicht waar nodig
flexibiliseren. Voorwaarde scheppen voor financiering. Rol tov overheid formaliseren (right-tochallenge).

10/28/2018 12:38 PM

14

Vooral samenwerken met andere initiatieven en overheid. Kennis opdoen en delen met
bovengenoemde en vooral de bewoners van Buren

10/28/2018 12:20 PM

15

Laten we gemeente Buren ajb niet volleggen met grootschalige zonnevelden of
horizonvervuilende enorme windturbines. Toepassen op plekken waar het kan (zoals
bijvoorbeeld nu bij de AVRI langs de A15) of bijvoorbeeld langs de betuwelijn, waar niemand
last van heeft.

10/28/2018 12:19 PM

16

Communicatie!

10/28/2018 11:13 AM

17

Zorg met name voor projecten waar ook de minder daadkrachtigen van profiteren. Bijvoorbeeld
collectieve maatregelen die maandlasten voor gas en licht reduceren, of goedkope duurzame
vervoersvoorzieningen.

10/28/2018 11:08 AM

18

Zoveel mogelijk draagvlak realiseren bij zowel bewoners als ondernemers.

10/26/2018 8:32 AM
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