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Energie opwekking met zonnepanelen, windmolens en andere technieken

Afvalscheiding, hergebruik, deeleconomie

Leningen en/of subsidies voor het groener maken van eigen huis of bedrijf

Duurzaamheidsmaatregelen bij bedrijven

Een groene leefomgeving, biodiversiteit, duurzame voedselproductie

IN
W

O
N

ER
SP

A
N

EL
 S

PR
EK

EN
D

 W
A

A
LW

IJ
K

Duurzaamheid

maart 2019

Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, wonen, werken, ondernemen en verblijven.  
Dat willen we graag zo houden en versterken. We willen duurzaam vooruit. Een duurzame en groene 
omgeving heeft veel voordelen. Het heeft een positief effect op de gezondheid  en het geluk van mensen 
en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk. Daarnaast is een groene omgeving ook belangrijk om de 
effecten van klimaatverandering op te vangen. Willen we ook in de toekomst in een schone, gezonde en 
groene omgeving wonen en werken, dan moet er nu iets gebeuren. Het inwonerspanel is geraadpleegd 
over duurzaamheid. U leest hier hun mening.  

Respons Duurzaamheid

34%

49% kiest bewust 
voor de fiets of OV

67% ervaart te weinig 
oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen

42% kiest bewust voor 
een energiezuinige auto

335 van 983 panelleden
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Wat vindt het panel?

Duurzaam vervoer

86 %  Uitstoot van CO2 is slecht voor natuur en milieu
84 %  Aandacht voor klimaatverandering is goed en noodzakelijk
83 %   Wil duurzamer leven maar kosten zijn hoog

Betekenis  
circulaire economie

95 %  Vindt manier van afvalscheiding duidelijk
88 %  Heeft zorgen over wegwerpmaatschappij
97 %  Doet mee aan afvalscheiding
60 %  Is bekend met term deeleconomie
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Maakt niet uit als gas uit ander land komt 

Overgang naar duurzame energie is uitsluitend taak van overheid

Lid worden coöperatie voor gezamenlijk opwekken duurzame stroom 

Opbrengst van energieopwekprojecten investeren in directe omgeving

Energiebesparing is belangrijk en zinvol

Maakt niet uit of energie duurzaam is

Aardgasvrij
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Energiebesparing en opwekking Groen  

maakt gelukkig

 eens              oneens

Thema's waarop de gemeente 
meer actie moet ondernemen

Vergroening en biodiversiteit
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Duurzaamheidsmaatregelen bij bedrijven

Een groene leefomgeving, biodiversiteit, duurzame voedselproductie

93% voelt zich positiever in  
een natuurlijke omgeving 

78% maakt zich zorgen over 
de staat van de biodiversiteit

77% vindt het een taak van 
inwoners om de biodiversiteit 
in stand te houden, b.v. door 
beplanting in de tuin 
86% vindt dit een taak van de 
overheid

84% is bekend met 
de Rijksmaatregel  
om nieuwbouw geen  
gasaansluiting te geven

64% wacht op de  
aanpak van de gemeente 
voor het omschakelen 
naar een aardgasvrije 
woning


