Enquête Wijkbewoners De Hoeven
Juni 2015
Beste medewijkbewoner van De Hoeven,
Wij zijn een aantal medebewoners met een wijkinitiatief om gezamenlijk het energieverbruik te
reduceren en het wooncomfort te verbeteren in onze wijk De Hoeven. Goed voor het wooncomfort,
de portemonnee en het milieu.
In maart hebben meerdere bewoners uit een aantal straten in de Hoeven aangegeven
geïnteresseerd te zijn in informatie over deze onderwerpen. Tijdens een informatieavond die met
ondersteuning van de gemeente is georganiseerd bleken buurtbewoners enthousiast om
gezamenlijke initiatieven verder te verkennen. Om een en ander verder vorm te geven hebben wij
met enkele bewoners dit initiatief genomen. Bewoners uit andere straten met vergelijkbare huizen
willen we hierin meenemen. Dit initiatief omspant nu de straten die onder bij 1 genoemd worden.
Wat willen we bereiken?
Allereerst is ons doel om een inventarisatie in een gedeelte van de wijk te doen naar de volgende
punten:
- Op welke aspecten kunnen bewoners voordeel hebben door gezamenlijk op te trekken? Denk
hierbij aan kennis delen en kostenbesparing door schaalvoordeel, aangezien er veel
vergelijkbare huizen zijn.
- Of u dit initiatief toejuicht en zo ja, of u op enig gebied door uw kennis of vaardigheden of
interesse een bijdrage zou willen leveren?
Hiertoe hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Deze is van belang om de gewenste
initiatieven op de behoefte en vraag van de buurt te kunnen inrichten.
We leggen u in deze vragenlijst een aantal punten voor op het gebied van:
1

energieverbruik reduceren,
energie opwekken,
comfort verhoging,
overig onderhoud huizen.

Paardenhoeve, Wagenhoeve, Kalverhoeve, Schapenhoeve, Tiendhoeve, Hoenderhoeve, Gerechtshoeve,
Randhoeve en Griendhoeve

U
kunt
deze
vragenlijst
http://goo.gl/forms/2VejjNColR .

online

invullen

via

onderstaande

QR-code

Graag vóór maandag 6 juli online invullen of in de brievenbus doen bij Schapenhoeve 21.

We horen graag van u, hartelijk dank voor uw tijd!

Met vriendelijke groet,
Jan Hoogenraad
Henry Kool
Katrin Larsen
Erik van Maanen
Ronald van Schalkwijk

Schapenhoeve 11
Kalverhoeve 27
Kalverhoeve 21
Paardenhoeve 12
Schapenhoeve 21

Email: dehoevenenergie@gmail.com

Dit initiatief wordt mede ondersteund door de gemeente Houten.
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