
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Transitievisie warmte 
Enschede 2020

De mening van Enschedeers

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Enschede. Het veldwerk heeft 

plaatsgevonden tussen 31 augustus en 17 september 2020. Het onderzoek is uitgevoerd met een 

webenquête onder leden van het EnschedePanel en via de sociale mediakanalen van de gemeente 

Enschede. Deelnemers via deze kanalen zijn geschoond op niet-Enschedeers.

 
Van de leden van het EnschedePanel heeft 29% de vragenlijst ingevuld. De response is gewogen 

naar wijk en leeftijd. Op deze wijze is een representatief beeld verkregen van de mening van de 

inwoners van Enschede.

Op deze drie plekken mag worden begonnen 

met het aardgasvrij maken van Enschede:

Alternatieven voor aardgas

De drie belangrijkste voorwaarden aardgasvrije 

oplossing volgens de Enschedeer zijn:

De drie grootste zorgen gaan over:

Mening over aardgasvrij wonen

Maakt zich zorgen over aardgasvrij wonen41%

 waar toch al werkzaamheden 

gepland staan

waar de transitie het 

meest betaalbaar is

3de

waar al een oplossing 

beschikbaar is

2de1ste

68% Wil informatie over wonen zonder aardgas

De vier belangrijkste manieren om informatie te krijgen zijn:

nieuwsbrief 

via email

1ste

bewonersavond

3de

brief

2de

website gemeente

4de

Een onderzoek door Kennispunt Twente

Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede

 053 - 487 67 20

info@kennispunttwente.nl

www.kennispunttwente.nl

1.314
Inwoners hebben meegepraat

987
via het Enschedepanel & via sociale media

Wil betrokken worden bij aardgasvrij wonen47%

Geen oplossing beschikbaar De verbouwingDe kosten

3de2de1ste

percentage (helemaal) eens per stelling

Verantwoording

3% heeft geen voorkeur

Huurwoning

19%
Woning is onderdeel 

van een VvE

4%
Koopwoning

76%

327

percentage (helemaal) eens per stelling

Hiervan wil betrokken worden:

oplossing duurzaamkeuze heeft in alternatief betaalbaar aanbod 

1ste 2de 3de

warmtenet

warmtepomp

bodemwarmte

aardgasvrij biedt kansen
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Ziet het nut niet van aardgasvrij
wonen

Bepaalt zelf hoe en wanneer
haar/zijn woning aardgasvrij

wordt

Wacht tot de gemeente
hem/haar een aardgasvrij

voorstel doet
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Vanaf het allereerste begin, ook als
mijn buurt voorlopig niet

aardgasvrij wordt

Als plannen gemaakt worden voor
mijn buurt

Als er een concreet plan gemaakt is
voor mijn buurt
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