
Begin 2021 is er een peiling uitgezet onder het HengeloPanel. Aan 
het onderzoek hebben 889 mensen deelgenomen. Hiervan hebben 
841 mensen deelgenomen via het HengeloPanel en 48 mensen 
(eenmalig) via sociale media.

In 2050 wil Hengelo een aardgasvrije en energieneutrale stad zijn. De gemeente Hengelo vindt het belangrijk om te 
weten hoe de inwoners denken over duurzaamheid en het klimaat. Een onderdeel van en input voor deze dialoog is 
een peiling onder inwoners van Hengelo.

Energie & Duurzaamheid Hengelo

Het klimaat verandert en het weer wordt extremer met hittegolven, droogte en wateroverlast. Om dit tegen te gaan 
zijn er in Europa en Nederland afspraken gemaakt over energie en klimaat. Ook in Hengelo werken we aan deze 
afspraken. Middels dit onderzoek wilde de gemeente Hengelo graag horen hoe men denkt over de veranderende 
weersomstandigheden, over uw huis verwarmen zonder aardgas en duurzaamheid.

889
Mensen hebben de vragenlijst ingevuld



Klimaatverandering
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Extremer weer

50% Vaker een alternatief voor vlees

Gemiddelde score:
(0 = niet erg - 10 = heel erg) 7.0

82% Bewust(er) omgaan met water, elektriciteit en gas

91%
Inwoners willen verder graag ...   (top 3)

vindt het (heel) belangrijk om zelf klimaatmaatregelen te nemen77%

39% een regenton plaatsen

een groen dak nemen43%
39% het regenwater afkoppelen

Afval scheiden

Zelf willen inwoners klimaatverandering tegengaan door...   (top 4)

35% een regenton te plaatsen

38% een overkapping voor de schaduw te plaatsen

59% meer groen in de tuin te nemen

Hoeveel overlast ervaart u van ...

Inwoners en huishoudens helpen en stimuleren tot meer duurzaamheid

Meer bomen planten voor schaduw en CO2 opslag

70%

Meer groen en biodiversiteit in de stad

De overheid kan -  ter bescherming van het klimaat en vergroting van de duurzaamheid - 
zorgen voor...

Heeft maatregelen genomen om de gevolgen van 
extremer weer te verminderen of tegen te gaan

66%
78%
77%Inwoners kiezen om ...  (top 3)

50% Autogebruik verminderen

Hoe erg vindt u de klimaatverandering?



Hoe staat u tegenover minder regulier gemaaide bermen?

Hoe ziet duurzame mobiliteit in Hengelo in 2030 eruit volgens u?    (top 5)

Minder autogebruik

42%
Meer en betere 

fietsinfrastructuur

71%
Meer thuiswerken

61%
Meer laadpalen

43%
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2%

Bent u bereid de auto wat verder weg te parkeren, als dat behoud van groen betekent?

Nee
32%68%

Ja, namelijk  

Meer elektrische auto’s

Duurzame mobiliteit

49%



De hoogte van de gebruikskosten

De hoogte van de installatiekosten

Het woongenot blijft gelijk of gaat vooruit

Het een oplossing is voor de lange termijn

De toepassing is milieuvriendelijk

Ik zelf zo min mogelijk moet doen

94%

92%

90%

88%

86%

52%

De belangrijkste eigenschappen bij een alternatief voor aardgas zijn:

de gebruikskosten91%

Nota bene: Percentage (heel) belangrijk

Heeft nagedacht over het verwarmen van de woning zonder aardgas68%

de installatiekosten

Hoe staat u tegenover ...

88%

Van de gemeente verwachten inwoners ...   (top 3)

Inwoners hebben in hun huis ...
Heeft een woning waarin isolerende maatregelen zijn genomen76%

Is bereid om (nieuwe) isolerende maatregelen te nemen71%
Inwoners willen verder graag zorgen voor ...

48% Vloerisolatie

66% Dakisolatie

82% Isolerende beglazing en kozijnen

62% Gevelisolatie (spouwmuur)

74% Subsidiemogelijkheden

61% Informatie, (website, nieuwsbrief, bijeenkomsten)

52% Een duidelijke tijdlijn wanneer mijn woning/buurt aan 
de beurt is

6% Andere maatregelen

33% Dakisolatie

43% Vloerisolatie

31% Gevelisolatie (spouwmuur)

31% Isolerende beglazing en kozijnen

23% Andere maatregelen

Aardgasvrij wonen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17% 29% 23% 15% 15%

Zeer positief Positief Niet positief, niet negatief Negatief Zeer negatief

Aardgasvrij (wonen)

De twee belangrijkste eigenschappen bij een alternatief voor aardgas zijn de hoogte van ...



Colofon

Onderzoek: Duurzaamheid en Energie Hengelo

Opdrachtgever: Gemeente Hengelo

Samenstelling: Kennispunt Twente 2021

 

Website: 

www.kennispunttwente.nl

 

HengeloPanel

Voor dit onderzoek is het HengeloPanel ingezet. Het HengeloPanel is een grote groep 

inwoners, die een aantal keer per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult. 

Zo weet de gemeente wat inwoners vinden van het gemeentelijk beleid en welke 

ontwikkelingen er plaatsvinden in Hengelo. De resultaten gebruikt de gemeente bij het 

maken van beleid en het nemen van besluiten. Alle inwoners uit de gemeente Hengelo 

vanaf 18 jaar kunnen lid worden van het HengeloPanel. Wij hopen dat zoveel mogelijk 

inwoners zich aanmelden.

 

Meer informatie is te vinden op https://www.hengelopanel.nl
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