
31 mei 2021

Resultaten inwonersenquête TVW Leiderdorp

Om een eerste beeld te krijgen van hoe Leiderdorpers aankijken tegen de warmtetransitie 

en energiebesparing, hebben we in mei 2021 een online inwonersenquête uitgezet. Die is 

op de website van de gemeente (www.leiderdorp.nl/aardgasvrij) 

en www.goedleiderdorp.nl geplaatst. 

Daarop zijn 450 reacties binnengekomen. De groep respondenten is merendeels 50+ en 

heeft een koopwoning. De resultaten bieden een eerste inzicht in de zorgen, 

onduidelijkheden en vragen omtrent de warmtetransitie.

In deze bijlage vindt u de resultaten van de enquête.
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http://www.leiderdorp.nl/aardgasvrij
http://www.goedleiderdorp.nl/
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Wat is uw leeftijd?
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In welke wijk bent u woonachtig? 
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Wijken

Binnenhof Binnenhof-Midden-West Buitenhof-Oost-Zuid De Baanderij

De Schansen De Vogelwijk Doeskwartier Elizabethhof

Kerkwijk Leyhof Oranjewijk Ouderzorg inclusief De Houtkamp

Verspreide huizen Voorhof Winkelhof Zijlkwartier
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Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden inclusief uzelf?
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In wat voor type woning woont u? 
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Hoe wordt uw woning nu verwarmd? 
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CV-ketel op aardgas

Elektrische boiler (voor warm water)

Elektrische vloerverwarming

Gaskachel

Houtkachel

Infraroodpanelen

Pelletkachel

Weet ik niet

Zonneboiler

Anders, namelijk …
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Hoe wordt de warmte in uw huis verspreid? 
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Anders, namelijk …
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Gebruikt u voor het koken een gasfornuis of kookt u elektrisch?
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31%

Gasfornuis Elektrisch (inductie of keramisch)
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Bent u tevreden over de verwarming van uw huis en de 
temperatuur van het warme water?
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Hoe kijkt u aan tegen een aardgasvrije samenleving?
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Wat vindt u belangrijk voor het verwarmen van uw woning?
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Dat ik snel en makkelijk de temperatuur in mijn woning kan regelen.

Dat mijn huis duurzaam wordt verwarmd.

Dat ik eigenaar ben van de warmtevoorziening in mijn huis en dus zelf of samen met anderen
verantwoordelijk ben voor de aanleg en het onderhoud van de warmtevoorziening

Dat ik weinig aanpassingen hoef te doen in mijn woning.

Dat de nieuwe manier van verwarmen weinig ruimte in mijn huis kost

Dat de aanpassingen in mijn huis, die nodig zijn om over te stappen, voor mij worden
geregeld.

Dat het overstappen op een nieuwe warmtevoorziening mij niets of weinig geld kost.

Dat de energieprijs en mijn verbruikskosten zo laag mogelijk zijn.

Dat ik de kosten die ik maak bij de overstap op een andere warmtevoorziening, op termijn
terug verdien

Dat de (geluid)overlast van de verwarmingsinstallatie minimaal is.

Nr. responses

Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Geen mening / niet van toepassing
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Heeft u zelf al plannen om uw woning binnenkort aardgasvrij te 
maken?
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Ja, binnen 1 jaar

Ja, binnen 5 jaar

Ja, binnen 10 jaar

Ja, meer dan 10 jaar

Weet ik nog niet, ik denk er wel aan

Nee
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Wegen voor u de duurzaamheidsvoordelen van een
warmteoplossing op tegen de kosten?
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Ja

Nee

Weet ik niet
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Bent u bereid te investeren in deze duurzame warmteoplossing?
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Ja, ik ben bereid tot 10% meer te betalen dan nu

Ja, ik ben bereid tot 30% meer te betalen dan nu

Ja, ik ben om meer dan 30% meer te betalen dan nu

Nee, ik ben niet bereid meer te betalen dan nu

Ik wil helemaal niet overstappen, ongeacht de kosten
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Kennis over duurzame warmte opwek
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Weet u wat het inhoudt om uw woning volledig via een collectief warmtenet te
verwarmen?

Weet u wat het inhoudt om uw woning volledig elektrisch te verwarmen?

Nr. responses

Ja Een beetje Nee
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Hoe staat u tegenover gebruik van een eigen warmtepomp?
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Hoe staat u tegenover gebruik van een eigen warmtepomp?

Hoe staat u tegenover aansluiting op een collectief warmtenet?

Nr. responses

Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief Ik weet niet wat een warmtepomp is
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Hoe waarschijnlijk is het dat u een aansluiting op een warmtenet 
in overweging neemt?
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Zeer waarschijnlijk

Waarschijnlijk

Neutraal

Onwaarschijnlijk

Zeer onwaarschijnlijk

Weet ik niet
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Zijn er andere mogelijkheden, anders dan een warmtepomp of 
collectief warmtenet, die u zou overwegen om uw huis duurzaam 
mee te verwarmen?
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31%

21%

48%
Ja, namelijk....

Nee

Weet ik niet
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Wat vindt u het belangrijkste als het gaat om het ontvangen van 
informatie over het aardgasvrij worden van uw buurt? 
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Informatie over de financiële gevolgen voor bewoners van mijn buurt

Informatie over de werkzaamheden en mogelijk overlast

Informatie over het alternatief voor aardgas waarmee de woningen in mijn buurt
zullen worden verwarmd

Informatie over wanneer mijn woning aardgasvrij wordt

Anders, namelijk...

Nr. responses


