Resultaten vragenlijst
26 juni hebben we een druk bezochte informatieavond gehouden in de bibliotheek in Wageningen.
Na afloop van de bijeenkomst hebben 28 mensen de vragenlijst ingevuld, dat is ca de helft van
degenen die hun naam op de presentielijst hebben gezet en dat is weer ca de helft van de
aanwezigen. Dat levert dus geen rondje statistiek op, het geeft wel inzicht in een aantal
onderwerpen. We laten u er enkele zien.

➢ Om te beginnen twee ‘rapportcijfers’.
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➢ Meer over waterstof willen weten?
Al is de bijeenkomst als erg informatief beoordeeld, 86% geeft aan meer over waterstof te willen
weten. Dat is een flinke uitdaging voor ons.

Wil graag meer weten over waterstof
14%

86%
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Nee
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➢ Doet u mee met een initiatief in uw wijk voor de warmtetransitie?
Veel mensen hebben aangegeven zich te willen inzetten voor de warmtetransitie in hun wijk. Slechts
1 op de 5 geeft aan niet mee te zullen doen. Iets minder weet het nog niet en 3 op de 5 wil
meepraten, meedenken, meedoen.
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Een bemoedigend resultaat, al mogen we dit natuurlijk niet zo maar vertalen naar de hele wijk.
Daarvoor is de steekproef veel te klein en ook nog verre van a-select. Dat neemt niet weg dat veel
mensen zich willen inzetten. Daar komen we graag op terug.
De uitsplitsing per wijk van de antwoorden op deze vraag laten we achterwege. Dat geeft door het
bescheiden aantal antwoorden een wat al te suggestief beeld. Daar bewijzen we niemand een dienst
mee.

➢ Belangstelling voor een excursie naar een waterstofproject?
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De uitkomst suggereert dat er in ieder geval 14 mensen belangstelling hebben en nog eens 8
misschien ook mee willen. Dus gaan we een excursie organiseren. Deze is gepland op 15 oktober. Op
de website vindt u hier meer informatie over.
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➢ Uw suggesties
Bijna iedereen heeft wel een opmerking of suggestie naar voren gebracht. De suggesties die voor
eenieder relevant zijn, hebben we hieronder weergegeven.
➢ Tijdens de bijeenkomst is er erg weinig gezegd over hoe de installatie HIER eruit zou komen te zien
en over de kosten is maar zijdelings gesproken. Helaas kwamen de 'weters' erg veel aan het
woord.
➢ Het lastige is dat de investeringen nu nog vrij hoog zijn, terwijl er voortdurend nieuwe
ontwikkelingen zijn. Dat maakt de keus om ergens voor te gaan lastig.
➢ Misschien wil centraal wonen op de Leeuweriksweide mee doen met het project.
➢ Ik vind het een heel goed project en als ik in Wageningen was gebleven, had ik zeker mijn steentje
bij gedragen. Ik hoopte gisteren avond meer inzicht te krijgen of je particulier ook waterstof op
kunt wekken. Dat is helaas nog niet het geval.
➢ Opslag van H2 in zoutlagen zou misschien in het verhaal meegenomen kunnen worden.
➢ Waterstof pluk je niet zomaar uit de lucht. Er is dus meer info nodig over de bronnen (elektrolyse,
etc.) en de omzettingsrendementen.
➢ H2 kan voor monumentale panden een uitkomst zijn. Huizen in de Boomgaarden, Van Uvenweg,
Wageningen Hoog zijn echter prima te isoleren en geschikt te maken voor lage
temperatuurverwarming.
➢ Ik heb bewondering en waardering voor jullie daadkracht en bevlogenheid. Mijn indruk is echter
dat we die beter kunnen besteden aan het isoleren van woningen (incl. ventileren en lage temp.
verwarming). Minder gebruiken en zo min mogelijk duurzame energie nodig hebben gaat sneller
klimaatresultaat geven.
➢ Als ik wil meedoen, wat is dan de volgende stap? Hoeveel huizen in Wageningen-Hoog moeten
minimaal meedoen?
➢ De aanhouder wint! Ik heb gemerkt dat er vooral onder jongeren (40++) aandacht is voor
waterstof.
Aanknopingspunten genoeg voor ons om mee verder te gaan. Doen we!
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