Actieplan duurzaamheid
HENDRIK-IDO-AMBACHT

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is bezig met een nieuw Actieplan
Duurzaamheid. Om een gezamenlijk Actieplan van de gemeente en de
samenleving (bedrijven, bewoners, organisaties en instelling) samen te
stellen, is een sessie georganiseerd om initiatieven en ideeën op te halen.
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Daarnaast biedt men bewoners die mee willen denken de mogelijkheid om via een enquête
een reactie te geven. De enquête is uitgezet onder 499 deelnemers aan het Bewonerspanel.
Daarvan hebben er 200 gereageerd, een respons van 40%. Van de enquête is eveneens een
openbare link op de website van de gemeente geplaatst. Hier hebben 106 inwoners van
Hendrik-Ido-Ambacht de enquête ingevuld. Deze factsheet gaat over die reacties.
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Conclusies

Belangrijkste drie duurzaamheidsthema's

energie
besparen

optreden tegen
milieubelastende bedrijven

aandacht voor luchtkwaliteit

De drie belangrijkste duurzaamheidsthema's voor het Actieplan zijn volgens de inwoners:
energie besparen (48%), aandacht voor luchtkwaliteit (36%) en optreden tegen
milieubelastende bedrijven (31%).

Doet nu zelf aan duurzaamheid

De gemeente Hendrik-IdoAmbacht gaat in 2019 de
uitkomsten van dit onderzoek
en de ingebrachte ideeën en
initiatieven gebruiken bij het
Actieplan Duurzaamheid en
prioriteiten voor de komende
jaren.

afval scheiden

bij aankoop witgoed op
energielabel letten

huis is zeer goed geïsoleerd

Zelf doen de bewoners nu vooral aan afval scheiden (70%), letten bij aankoop van witgoed
op het energielabel (62%) en hun huis is zeer goed geïsoleerd (56%).
Andere duurzame daden: energiebewust zoals verwarming graadje lager (11x genoemd),
groene tuin, grote biodiversiteit, geen kunstmest (10x) en korte afstanden met de fiets
afleggen (8x).

Gaat in de komende jaren zelf aan duurzaamheid doen

bij aankoop
witgoed meest
energiezuinige
apparaat kiezen

altijd afval goed scheiden

regenwater opvangen met
waterton

In de komende jaren gaan de bewoners bij aan koop van witgoed het meest energiezuinige
apparaat kiezen (39%), afval goed gescheiden houden (31%) en regenwater opvangen in
een waterton (28%). Andere mogelijkheden die genoemd worden betreffen energie:
meedoen aan windmolens, zonnepanelen of –boiler (9x genoemd) en een aantal inwoners
wil wel maar kan niet meedoen: geen geld, huurwoning (6x).

Duurzaam netwerk
De helft van de bewoners willen (misschien) wel meedoen aan een duurzaam netwerk,
waarvan 11% zeker mee wil doen. Als vorm wordt gedacht aan een denktank/panel/netwerk
van bewoners en/of deskundigen, met of zonder gemeente (23x genoemd); een groep
bewoners met adviserende rol (19x) en informeren over nuttige en betaalbare acties via
bijvoorbeeld mail, Whatsapp, Sharepoint, Nextdoor (5x).
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Figuren en tabellen

Figuur 1 Doet zelf nu al aan duurzaamheid
ik zorg dat ik altijd goed afval gescheiden
houd

70%

ik let bij aankoop op het energielabel van
witgoed

62%

mijn huis is zeer goed geïsoleerd

56%

ik heb een waterbesparende douchekop

49%

ik heb een waterbesparend toilet

30%

ik heb stenen uit de tuin gehaald en
vervangen door groen

24%

ik heb zonnepanelen laten plaatsen

23%

ik vang regenwater op met een waterton
ik gebruik een douchetimer om niet langer
dan 5 minuten te douchen

17%
9%

ik rij een elektrische auto

6%

ik heb een warmtepomp in mijn huis
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ik heb een groen dak

3%
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Figuur 2 Gaat zelf in de komende jaren aan duurzaamheid doen
bij aankoop witgoed kiezen voor de meest
energiezuinige apparaten

39%

ik ga zorgen dat ik altijd goed afval
gescheiden houd

31%

ik wil regenwater opvangen met een waterton

28%

ik wil zonnepanelen laten plaatsen

23%

mijn huis zeer goed isoleren

22%

ik wil een groen dak

11%

ik ga een elektrische auto rijden

11%

ik wil een waterbesparend toilet 10%
ik ga inschrijven voor collectieve inkoop van
10%
zonnepanelen
ik wil stenen uit de tuin laten halen en
vervangen door groen

8%

ik wil een warmtepomp in mijn huis plaatsen

8%

ik wil een waterbesparende douchekop
monteren

7%

ik wil een douchetimer kopen om niet langer
dan 5 minuten te douchen

7%

anders

15%
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Figuur 3 Belangrijkste duurzaamheidsthema's

energie besparen

48%

aandacht voor luchtkwaliteit

36%

optreden tegen milieubelastende bedrijven

31%

meer gebruik maken van fiets en OV/vaker de
auto laten staan

26%

opwekking groene stroom

25%

minder restafval

23%

duurzamer materiaalgebruik

22%

minder spullen weggooien

18%

aandacht voor geluidsoverlast van
infrastructuur

15%

minder verharding, meer
waterbergingscapaciteit

14%

meer biodiversiteit

11%

van aardgas los
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Toelichting: men kon maximaal 3 activiteiten aankruisen

Figuur 4 Deelname aan duurzaam netwerk
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Het OCD streeft naar hoge
kwaliteit van de informatie in
deze factsheet. Heeft u nog
suggesties of aanvullingen, laat
het ons dan weten.

60%
misschien

80%

100%

nee

Tweehonderd inwoners hebben ideeën en suggesties ingebracht. Varierend van suggesties
voor afvalscheiding of voor meer groen tot ideeën over het gebruik van de zon en water als
energiebron. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat in 2019 de uitkomsten van dit
onderzoek en de ingebrachte ideeën/initiatieven gebruiken bij het Actieplan Duurzaamheid
en prioriteiten voor de komende jaren.
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