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1. INLEIDING      
 
In Hoogezand hebben de gemeente Midden-Groningen, Waterbedrijf Groningen Duurzaam, 
kartonfabriek ESKA en woningcorporaties Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Lefier en De 
Reensche Compagnie de handen ineen geslagen om te kijken of Gorecht Noord van het aardgas af 
kan. Het idee is om over te gaan op restwarmte voor verwarming van water en de huizen. Daarvoor is 
het project Gasvrij Gorecht opgezet met vier projectonderdelen: 1) kook gas(t)vrij, 2) bespaar energie, 
3) verwarm duurzaam en 4) vang de zon.  
 

Om meer te weten wat de wensen en ideeën 
van de bewoners zijn, heeft het projectteam 
samen met betrokkenen een vragenlijst 
opgesteld. SAMEEN is benaderd om deze 
vragenlijsten af te nemen. In november 2020 
hebben alle bewoners van Gorecht-Noord een 
vragenlijst ontvangen. De vragenlijst is zowel 
op papier als digitaal beschikbaar gesteld aan 
bewoners van Gorecht-Noord. Bewoners 
hebben tot en met vrijdag 15 januari 2021 de 
tijd gekregen om de vragenlijst in te vullen. De 
vragenlijst is in totaal door 255 huurders en 64 
woningeigenaren ingevuld. De resultaten die in 
dit rapport worden beschreven zijn gebaseerd 
op deze ingevulde vragenlijst.   

 
In deze rapportage worden de resultaten van dit onderzoek weergegeven. In het volgende hoofdstuk 
wordt de onderzoeksmethode kort beschreven. In hoofdstuk 3 worden de resultaten voor de huurders 
besproken. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de uitkomsten voor woningeigenaren besproken. Tot 
slot vindt u een aantal conclusies van het onderzoek.. Aan het eind van ieder resultaten-onderdeel 
staat een korte samenvatting. 
 
  

Figuur 1 : Verdeling huurders/ woningeigenaren      
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2. ONDERZOEKSMETHODE EN LIMITATIES 
 
De vragenlijsten zijn in november 2020 verstuurd naar de bewoners van Gorecht-Noord. Zij kregen de 
gelegenheid deze online of op papier in te vullen tot en met 15 januari 2021. De online vragenlijsten 
werden afgenomen via google forms. De papieren vragenlijsten werden opgestuurd naar de 
gemeente of de eigen huur corporatie, en vervolgens ingescand. Daarna werden alle vragenlijsten 
verwerkt. 
 
Ondanks de kennis die is opgedaan door de vragenlijsten, zijn er ook dingen die in gedachten moeten 
worden gehouden bij dit onderzoek. Ten eerste zat er in enkele vragen een mening verwerkt. Zo 
waren er bijvoorbeeld vragen waarbij bewoners aan konden geven of ze een bepaalde stelling zeer 
belangrijk, belangrijk, redelijk belangrijk, een beetje belangrijk of onbelangrijk vonden of dit niet 
wisten. 
 
Ten tweede is een aantal vragenlijsten voor huurders naar woningeigenaren gestuurd, en andersom. 
Zo kan het bijvoorbeeld zijn voorgekomen dat een huurder een vraag heeft gekregen over het betalen 
van een hypotheek. Dit kan mogelijk het antwoord op de vraag gerelateerd aan het betalen van 
hogere huur of hypotheek bij een lagere energierekening hebben beïnvloed.  
Sommige bewoners hebben bij een vraag meerdere antwoorden ingevuld waar dit niet de bedoeling 
was. Om deze antwoorden toch te kunnen analyseren, is het eerste antwoord meegenomen in de 
resultaten. 
 
De rapportage geeft ondanks deze problemen een goed beeld van de mening van bewoners van 
Gorecht-Noord over het project.Vanwege de corona maatregelen was het tijdens het uitvoeren van dit 
onderzoek niet mogelijk om bewonersbijeenkomsten in het echt te organiseren. Voor 
vervolgonderzoek is het dus waardevol om meer actief contact te zoeken met zowel mensen die 
enthousiast zijn over het project, als met mensen die kritisch zijn. Dit kan een nog beter beeld geven 
van de wensen en ideeën van bewoners. 
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3. RESULTATEN 
 
3.1 HUURDERS 
 
In totaal hebben 255 huurders de vragenlijst ingevuld. 
 
3.1.1  WIE ZIJN DE HUURDERS? 
 
Van de huurders in Gorecht-Noord woont bijna 
iedereen in een appartement of flat. Ongeveer 
tweederde van de huurders is alleenstaand en 
heeft geen kinderen. Meer dan een kwart woont 
samen zonder kinderen en maar een klein deel  
woont met kinderen. Bijna alle huurders zijn ouder 
dan 56 jaar, waarvan de meesten tussen de 66 
tot 75 jaar. Dit staat ook in figuur 2. 
 
Er zit veel verschil in hoe lang de bewoners al in 
Gorecht-Noord wonen. Dit kunt u zien in figuur 3. 
Zo woont ongeveer een vijfde van de bewoners 
nog maar 0 tot 3 jaar in Gorecht-Noord, maar 
bijna de helft van de huurders woont er al meer 
dan 10 jaar.  
 
De meeste bewoners hebben aangegeven geen 
idee te hebben hoe lang zij hier nog zullen wonen. 
Verschillende bewoners hebben toegevoegd: ‘tot 
de dood’ of ‘zolang het kan’.  
 
In het kort: de meeste huurders wonen in een 
appartement of flat. De meerderheid is 
alleenstaand, en boven de 56 jaar oud. Het aantal 
jaren dat huurders in de buurt wonen, is sterk 
verdeeld. Ze weten vaak niet hoelang ze nog in 
Gorecht Noord blijven wonen. 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 WAARDEN VAN HUURDERS 
 
De meeste huurders vinden het (zeer) belangrijk klimaatverandering te voorkomen. Dit staat ook in 
figuur 4. Meer dan driekwart van de huurders vindt dat we moeten stoppen met Gronings aardgas. 
Daarnaast wil de helft van de huurders ook geen buitenlands aardgas.  

 

Figuur 2: Leeftijdsverdeling huurders (g.a. is geen 
antwoord; donkerpaars is 6,7% van 25-56 jaar) 

 

Figuur  3: Verdeling van het aantal jaren dat de 
bewoners al in de buurt wonen (g.a. is geen antwoord) 
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Figuur 4: Reactie huurders op de stelling: "Klimaatverandering moet worden voorkomen" (lichtblauw is geen 
antwoord) 

In het kort: de meeste huurders zijn het er over eens dat klimaatverandering moet worden 
tegengehouden. De meerderheid wil compleet van het gas af.  
 
 
3.1.3 VOORKEUREN VAN HUURDERS BINNEN HET PROJECT 

 
7 op de 10 huurders vinden het (zeer) 
belangrijk om verbeteringen door te voeren 
aan het huis.  
 
4 op de 10 huurders geven wel aan het 
(zeer) belangrijk te vinden om geen gedoe of 
overlast te hebben bij werkzaamheden. Dit 
kunt u zien in figuur 5. 
 
De meningen over de stelling: ‘De manier 
waarop mijn huis wordt verwarmd is niet zo 
belangrijk, als het maar warm is’ zijn wat 
verdeeld. Zo geeft meer dan de helft van de 
huurders aan het hier (helemaal) mee eens 
te zijn. Bijna een kwart van de huurders het 
hier (helemaal) niet mee eens.  
 
Ook over het niet zelf kunnen kiezen van 
een warmteleverancier zijn de meningen een 
beetje verdeeld. Hierbij geeft bijna 
tweederde van de huurders aan dit geen 
probleem te vinden, maar 15% van de 
huurders vindt dit wel een probleem.  
 
Meer verdeeld zijn huurders over de 
noodzaak voor woningverbetering. Zoals u 
kan zien in figuur 6, geeft meer dan een 
derde van de bewoners aan goed te wonen 
en liever met rust te worden gelaten. 

 

Figuur 5: Reacties huurders op de stelling: "Ik wil geen gedoe 
of overlast" (g.a. is geen antwoord) 

 

Figuur  6: Reacties huurders op de stelling: "ik woon goed en 
word liever met rust gelaten" (g.a. is geen antwoord) 
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Daarentegen is er ook een kwart van de huurders die aangeeft het hier (helemaal) niet mee eens te 
zijn. 
 
In het kort: Huurders zien graag verbeteringen aan het huis, het liefste zonder gedoe en overlast. 
Een groot deel van de huurders vindt dat de verhuurder verbeteringen mag betalen, ze willen geen 
huurverhoging als de energierekening hierdoor lager wordt. De meningen over de manier waarop het 
huis wordt verwarmd zijn verdeeld. Dit geldt ook voor het zelf kunnen kiezen van een 
warmteleverancier.  
 
3.1.4  KENMERKEN VAN DE HUURWONINGEN 
 
Bij ongeveer een derde van de 
huurhuizen zijn al eerder verbeteringen 
op het gebied van energiebesparing 
gedaan. Bij een derde van de 
huurhuizen zijn nog geen verbeteringen 
doorgevoerd. De resterende huurders 
weten niet niet of dit al is gebeurd.  
 
Bij de huurhuizen waar wel 
verbeteringen zijn gedaan, heeft bijna 
een derde van de huurders dubbel 
glas. Andere verbeteringen die zijn 
gedaan zijn het dichten van kieren 
en/of het aanbrengen van een 
waterbesparende kraan of douche, 
muurisolatie, dakisolatie, mechanische 
ventilatie en/of een inductiekookplaat.  
 
Een kwart van de huurders ervaart geen klachten in de woning. Een derde van de huurders geeft aan 
last te hebben van tocht in huis. Een kwart van de huurders vindt hun huis te koud in de winter. 
Verder vindt ongeveer 1 op de 5 huurders hun woning te warm in de zomer en hebben zij klachten 
van matig onderhoud en/of gebrekkige ventilatie. Andere klachten die huurders noemen zijn 
geluidsoverlast van binnen, geluidsoverlast van buiten en een vochtige woning.  
 
Een groot deel van de huurders vindt dat er verbeteringen gedaan kunnen worden aan hun huis. Van 
hen wil 4 op de 10 huurders graag dat tocht en kieren gedicht worden. Daarnaast wil bijna een derde 
van hen graag koken op inductie. Een kwart van de huurders zou graag muurisolatie krijgen. Andere 
gewenste verbeteringen zijn een waterbesparende kraan of douche, mechanische ventilatie, 
zonnepanelen. vloerisolatie, dubbel glas of dakisolatie.  
 
De meeste huurders willen of kunnen niet meer betalen voor verbeteringen op het gebied van 
energiebesparing aan hun woning. 3 op de 10 huurders zou hier wel een beetje meer voor willen 
betalen. Minder dan 5% geeft volmondig ´ja´ als antwoord op de vraag of ze hieraan meer geld 
zouden willen besteden. Dit staat ook in figuur 7. 
 
In het kort: Ongeveer evenveel huurders gaven aan al verbeteringen in hun woning te hebben als 
niet. Van de uitgevoerde verbeteringen kwam dubbel glas het meest voor. Maar een klein deel 
huurders ervaart geen klachten aan hun woning. De meesten geven ook aan dat ze graag 
verbeteringen zien, maar willen of kunnen hier niet voor betalen. 
 
  

 

Figuur  7: Reacties huurders op de stelling: "Ik wil wel iets meer 
huur betalen als de energierekening omlaag gaat". (Donkerpaars is 
2,6% van de huurders, zij zijn het er helemaal mee eens; g.a. is geen 
antwoord) 
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3.1.5  HINDERNISSEN VOOR HET DEELNEMEN AAN HET PROJECT 
 
Op de vraag welke hindernissen men ziet voor Gasvrij Gorecht geven 2 op de 10 huurders aan geen 
hindernissen te zien. 3 op de 10 huurders geven aan geen geld te hebben voor verbeteringen aan het 
huis. Ongeveer een kwart geeft aan meer informatie nodig te hebben om dat te bepalen. 2 op de 10 
huurders ziet op tegen het gedoe en overlast. Slechts een klein deel van de huurders snapt niet 
waarom dit project uitgevoerd moet worden. Een overzicht van alle antwoorden vindt u in figuur 8. 
 
In het kort: Een groot deel van de huurders geeft aan dat de grootste hindernis de kosten zijn. 
Daarnaast willen veel bewoners graag meer informatie. 

 
Figuur 8: Hindernissen huurders bij het project 

 
3.1.6 VOORWAARDEN VOOR HET MEEDOEN VOOR HUURDERS 
 
Als voorwaarde voor deelname aan het project stelt meer van dan de helft van de huurders dat de 
kosten voor de huur en energie samen minimaal gelijk moeten blijven. Daarnaast wil 4 op de 10 
huurders zeker weten wat hij of zij gaat betalen. 3 op de 10 huurders vindt het belangrijk om 
duidelijke, kloppende informatie te krijgen. Een kleiner deel van de huurders vindt dat overlast van 
werk voorkomen moet worden. 1 op de 10  huurders wil meedenken over de manier waarop 
verbeteringen uitgevoerd worden. Dit staat ook in figuur 9. 
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In het kort: Een groot deel van de huurders wil dat de kosten voor huur en energie samen minimaal 
gelijk blijven. Verder worden zekerheid over de kosten en duidelijke, kloppende informatie vaak 
genoemd als voorwaarden om mee te doen aan het project. 
 
3.2 WONINGEIGENAREN 
 
In totaal hebben 64 woningeigenaren de vragenlijst ingevuld.  
 
3.2.1  WIE ZIJN DE WONINGEIGENAREN? 
 
Bijna de helft van de woningeigenaren woont 
samen zonder kinderen, ongeveer een kwart  
woont samen met kinderen en nog ongeveer een 
kwart woont alleen.  
 
De leeftijd van de woningeigenaren ligt lager dan 
de leeftijd van de huurders. Bijna 7 op de 10 
bewoners zijn tussen de 36 en 75 jaar oud. Dit 
staat ook in figuur 10. 
 
Van de woningeigenaren in Gorecht-Noord woont 
bijna de helft in een 2-onder-1-kap woning. Verder 
wonen er ook woningeigenaren in vrijstaande 
woningen, rijtjeswoningen of flats.  

 

Figuur  10: Leeftijdsverdeling woningeigenaren (g.a. is 
geen antwoord) 

Figuur 9: Voorwaarden huurders om mee te doen aan het project 
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Net als bij de huurders, is de periode waarin de 
woningeigenaren in Gorecht-Noord wonen erg 
wisselend. Zo woont een kwart van hen er al langer 
dan 25 jaar, maar ook bijna een kwart woont er 
minder dan 6 jaar. Het aantal jaren waarin 
woningeigenaren in Gorecht Noord wonen kunt u zien 
in figuur 11.  
 
In het kort: De helft van de woningeigenaren woont 
samen zonder kinderen, de rest woont samen met 
kinderen, of alleen. Het grootste deel van de 
woningeigenaren is 36-75 jaar oud. Ongeveer de helft 
woont in een 2-onder-1-kap woning. De tijd dat ze in 
de buurt wonen verschilt. 
 
 
3.2.2  WAARDES VAN WONINGEIGENAREN 
 
De meeste kopers vinden het (zeer) 
belangrijk dat klimaatverandering  wordt  
voorkomen. Daarnaast vinden ze bijna 
allemaal dat we moeten stoppen met 
Gronings aardgas. Een iets kleinere 
groep vindt dat er ook geen buitenlands 
gas mag worden gebruikt.  
 
Meer dan de helft van de bewoners 
vindt het (zeer) belangrijk om 
verbeteringen op het gebied van 
energiebesparing door te voeren aan 
het huis. Dit kunt u zien in figuur 12. 
 
In het kort: de meeste woningeigenaren vindt het belangrijk dat klimaatverandering wordt 
voorkomen, en dat we van het gas af moeten. De meerderheid vindt verbeteringen aan het huis 
belangrijk. 
 
3.2.3 VOORKEUREN VAN WONINGEIGENAREN BINNEN HET PROJECT 
 
De meningen over de stelling: ‘De manier waarop mijn huis wordt verwarmd is niet zo belangrijk, als 
het maar warm is’ zijn verdeeld. Zo geeft bijna de helft van de kopers aan het hier (helemaal) mee 
eens te zijn, maar daarentegen is meer dan 3 op de 10 kopers het hier (helemaal) niet mee eens.  
 
Ook over het zelf kiezen van een warmteleverancier zijn de meningen verdeeld. Hierbij geeft 
ongeveer de helft aan dit geen probleem te vinden, maar bijna een derde van de woningeigenaren 
vindt dit wel een probleem. Een kwart van de woningeigenaren geeft aan goed te wonen en liever met 
rust te worden gelaten. Daarentegen geeft een kwart van de woningeigenaren aan het hier (helemaal) 
niet mee eens te zijn, de helft heeft hierover geen mening. 
 
Meer dan een kwart van de woningeigenaren vindt dat er geen verbeteringen hoeven worden gedaan 
aan hun woning. Ongeveer een derde van de woningeigenaren zou nog graag koken op inductie. Een 
kwart van de bewoners wil graag zonnepanelen. Overige verbeteringen die woningeigenaren nog 

 

Figuur  11: Verdeling van het aantal jaren dat de 
bewoners al in de buurt wonen (g.a. is geen 
antwoord) 

 

Figuur  12: Reacties woningeigenaren op de stelling: “Ik zie 
graag dat er verbeteringen worden uitgevoerd aan mijn huis” 
(g.a. is geen antwoord) 
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willen zijn vloerisolatie, muurisolatie, dakisolatie, een waterbesparende kraan of douche, het 
tegengaan van tocht en kieren dichten, dubbel glas of mechanische ventilatie.  
 
Meer dan de helft wil niet 
meer betalen aan hypotheek 
als de energierekening 
omlaag gaat. Dit kunt u ook 
zien in figuur 13. 
 
In het kort: de meningen van 
woningeigenaren zijn 
verdeeld over het zelf kunnen 
kiezen hoe hun huis wordt 
verwarmd. Hetzelfde geldt 
voor het zelf kunnen kiezen 
van een warmteleverancier. 
Een deel van de 
woningeigenaren hoeft geen 
verbeteringen meer aan hun 
huis. Wel is er interesse 
vooral in zonnepanelen en koken op inductie. 
 
3.2.4 KENMERKEN VAN DE KOOPHUIZEN 
 
Van de kopers heeft een groot deel  al eerder verbeteringen op het gebied van energiebesparing 
uitgevoerd aan hun huis. Ongeveer 5% heeft nog geen verbeteringen doorgevoerd aan hun huis en 
de rest weet het niet. Dit staat ook in figuur 14. De meeste woningeigenaren hebben dus al 
verbeteringen doorgevoerd aan hun woning.  
 
Meer dan driekwart van de woningeigenaren heeft bijvoorbeeld al 
dubbel glas. De helft van de bewoners heeft muurisolatie. Meer dan 
een derde heeft de tocht en kieren gedicht, vloerisolatie en/of 
dakisolatie. Ongeveer een derde van de bewoners heeft een 
waterbesparende kraan of douche. Een kwart van de 
woningeigenaren kookt op inductie en/of heeft zonnepanelen. Een 
klein deel heeft mechanische ventilatie.  
 
De meerderheid van de woningeigenaren ervaart geen klachten in 
zijn of haar woning. Ongeveer 1 op de 10 woningeigenaren vindt hun 
woning te warm in de zomer heeft last van geluid van buiten, ervaart 
tocht en/of heeft last van vocht. Maar een klein deel van de 
woningeigenaren heeft van last van geluid van binnen, matig 
onderhoud en/of gebrekkige ventilatie. 
 
In het kort: De meeste woningeigenaren hebben al verbeteringen 
doorgevoerd aan hun woning. Het gaat dan vaak om dubbel glas, 
verschillende vormen van isolatie en het dichten van kieren/ tocht. De 
meeste woningeigenaren ervaren dan ook geen klachten aan hun 
woning.  
 
  

 

Figuur 13: Reacties woningeigenaren op de stelling: "Ik wil wel iets meer 
hypotheek betalen als de energierekening omlaag gaat" (donkerpaars is 1,6%, zij 
waren het er helemaal mee eens; g.a. is geen antwoord) 

 

Figuur  14: Reacties 
woningeigenaren op de vraag of zij 
al eerder energiebesparende 
verbeteringen hebben uitgevoerd 
(middelblauw is 4,7%, zij gaven het 
niet te weten; g.a. is geen 
antwoord) 
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3.2.5 HINDERNISSEN VOOR HET DEELNEMEN VAN WONINGEIGENAREN 
 
Op de vraag welke hindernissen men ziet voor het project geeft meer dan de helft van de 
woningeigenaren aan meer informatie nodig te hebben om dat te kunnen bepalen. Meer dan een 
derde van de bewoners geeft aan geen geld te hebben voor verbeteringen aan hun huis. 1 op de 10 
woningeigenaren snapt niet waarom het project moet worden uitgevoerd. Een aantal 
woningeigenaren is al gasvrij. Maar een klein deel van de woningeigenaren geeft aan geen  
hindernissen te ervaren bij het project. Een overzicht van alle antwoorden kunt u zien in figuur 15. 
 

 
Figuur 15: Hindernissen wooneigenaren bij het project 

In het kort: een groot deel van de woningeigenaren wil meer informatie. Ook werd gebrek aan geld 
vaak genoemd als hindernis om mee te doen aan het project. 
 
3.2.6 VOORWAARDEN VOOR HET MEEDOEN VAN WONINGEIGENAREN 

Figuur 16: Voorwaarden woningeigenaren om mee te doen aan het project 
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Als voorwaarde voor het deelnemen aan het project wil bijna twee derde van de woningeigenaren 
zeker weten wat hij of zij gaan betalen. Meer dan de helft van de woningeigenaren stelt als 
voorwaarde dat alle informatie klopt en duidelijk moet zijn. Daarnaast wil meer dan een derde dat de 
kosten voor hypotheek en energie samen minimaal gelijk moeten blijven. 2 op de 10 woningeigenaren 
willen meedenken over de manier waarop verbeteringen uitgevoerd worden. Minder dan 2 op de 10 
woningeigenaren stellen als voorwaarde dat overlast van werk voorkomen moet worden. De 
voorwaarden vindt u terug in figuur 16. 
 
In het kort: De meeste woningeigenaren gaven als voorwaarde voor deelname aan vooral te willen 
weten wat ze gaan betalen. Daarnaast willen ze kloppende, duidelijke informatie. 
 
  



13 

 

4. CONCLUSIE 
 
4.1 CONCLUSIE HUURDERS 
 
Uit de vragenlijsten die zijn ingevuld door 255 huurders in Gorecht-Noord blijkt dat zij over het 
algemeen positief zijn over het verbeteren van het klimaat. Daarnaast zien zij ook graag 
verbeteringen op het gebied van energiebesparing doorgevoerd aan hun huis. Duidelijk is dat de 
meeste huurders graag zouden zien dat de verhuurder verbeteringen doorvoert aan hun huis, zonder 
dat huurders hier meer voor moeten betalen.  
 
Het blijkt dat een groot deel van de huurders klachten ervaart in de woning. De klachten die huurders 
het vaakst ervaren zijn tocht in de woning en het te koud vinden van de woning in de winter. Een deel 
van de huurders wil dat tocht en kieren gedicht worden. Daarnaast wordt het koken op inductie ook 
vaak genoemd als verbetering die huurders graag zien.  
 
Het grootste deel van de huurders geeft aan niet te willen betalen voor verbeteringen waarmee 
energie kan worden bespaard in de woning. Sommige huurders geven aan dat de verhuurder 
verantwoordelijk is voor het verbeteren van hun huurwoning. Daarnaast geven meer dan 7 op de 10 
huurders aan geen geld te hebben voor verbeteringen aan het huis.  
 
Om te bepalen of huurders deel willen nemen aan het project, geeft een kwart van de huurders aan 
eerst meer informatie nodig te hebben. Daarnaast geven ruim 6 op de 10 huurders aan in ieder geval 
als voorwaarde te stellen dat de kosten voor de huur en energie samen minimaal gelijk moeten 
blijven. Daarnaast is het voor veel huurders van belang dat alle informatie klopt en duidelijk is, zodat 
zij onder andere ook zeker weten wat zij gaan betalen.  
 
4.2 CONCLUSIE WONINGEIGENAREN 
 
Van de 64 woningeigenaren die de vragenlijst hebben ingevuld, vindt een ruimte meerderheid dat 
klimaatverandering en het gebruik van (Gronings) aardgas aangepakt moet worden. Meer dan de 
helft van de woningeigenaren vindt het ook belangrijk dat er verbeteringen op het gebied van 
energiebesparing worden doorgevoerd aan hun woning.  
 
Bij een groot deel van de koopwoningen zijn al verbeteringen doorgevoerd op het gebied van 
energiebesparing. Het gaat dan vaak om dubbel glas en muurisolatie.  
 
Meer dan 2 op de 3 woningeigenaren ervaart geen klachten in zijn of haar woning. Dit kan mogelijk 
worden verklaard doordat een groot deel van de bewoners al verbeteringen op het gebied van 
energiebesparing heeft doorgevoerd. Verbeteringen die woningeigenaren het liefste nog wel zouden 
zien zijn het koken op inductie en het plaatsen van zonnepanelen.  
 
Om te bepalen of men gaat deelnemen aan het project geeft meer dan de helft van de 
woningeigenaren aan eerst meer informatie nodig te hebben. Daarnaast geeft meer dan een derde 
van de woningeigenaren aan geen geld voor verbeteringen aan hun huis te hebben. Als voorwaarde 
voor het deelnemen aan het project Gasvrij Gorecht wil een meerderheid van de bewoners zeker 
weten wat men gaat betalen en vinden zij het belangrijk dat alle informatie klopt en duidelijk is. 
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4.3 ALGEMEEN 
 
Over het algemeen zijn alle bewoners van Gorecht-Noord het er over eens dat klimaatverandering 
voorkomen moet worden en we moet stoppen met het gebruik van (Gronings) aardgas. Zowel 
huurders als woningeigenaren willen ook wel dat de woning wordt verbeterd.  
 
Uit de vragenlijsten blijkt dat over het algemeen in koophuizen meer verbeteringen op het gebied van 
energiebesparing zijn uitgevoerd dan in huurhuizen. Verder blijkt, mogelijk door meer verbeteringen 
aan de woning, dat woningeigenaren ook minder klachten ervaren in hun woning dan huurders. 
Huurders ervaren bijvoorbeeld vaak tocht en vinden hun woning te koud in de winter, terwijl 
woningeigenaren deze klachten minder vaak ervaren.  
 
Voor het deelnemen aan het project geven veel bewoners van Gorecht-Noord aan meer informatie 
nodig te hebben over het project. Daarnaast weet een deel van de bewoners nu al dat hij of zij geen 
geld heeft voor verbeteringen aan het huis. Het is belangrijk voor veel van de bewoners dat de totale 
kosten niet omhoog gaan en dat alle informatie klopt en duidelijk is.  
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5. BIJLAGEN 

5.1 BIJLAGE ANTWOORDEN HUURDERS 

In onderstaande figuren staat voor 255 huurders aangegeven welk antwoord zij hebben gekozen op 
de verschillende vragen. Bewoners die geen antwoord hebben ingevuld, worden niet meegenomen in 
de figuren. 
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5.2 BIJLAGE ANTWOORDEN WONINGEIGENAREN 

In onderstaande figuren staat voor 64 woningeigenaren aangegeven welk antwoord zij hebben 
gekozen op de verschillende vragen. Bewoners die geen antwoord hebben ingevuld, worden niet 
meegenomen in de figuren. 
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