
 

Verduurzamen van uw woning is energie besparen en aan comfort winnen. 
 
Beste buren, 

Parkwijk Duurzaam is er om bewoners te helpen bij de energietransitie.  

Dit doen wij door:  

- te ondersteunen bij het starten van collectieve projecten,  
- eigen initiatieven van bewoners te stimuleren,  
- uw vragen over bijvoorbeeld isoleren en duurzame energie te (helpen) 

beantwoorden. 

Om dit zo goed mogelijk te doen, willen wij graag weten hoe onze wijk ervoor staat en 
hoe het animo is om aan de slag te gaan met de energietransitie.  

Helpt u mee om de buurt ‘in kaart’ te brengen?  

Wij vragen u daarom de online enquête of de achterzijde van deze flyer in te vullen.  

De vragen in de enquête gaan over de huidige stand van uw woning én wat u op korte 
termijn laat uitvoeren of zou willen uitvoeren.  

Het zou fijn zijn als u uw reactie online geeft zodat het team van vrijwilligers minder tijd 
bezig is met het verwerken van de resultaten. 

1. We hebben daarom de enquête online gemaakt, deze enquête is eenvoudig 
bereikbaar door een email te sturen met de tekst: enquete naar: 
parkwijkduurzaam@gmail.com, u ontvangt dan direct een automatische reactie 
met een link naar de enquête. 

2. Als alternatief kunt ook de enquête op de achterzijde invullen, fotograferen en 
verzenden via SMS of WhatsApp naar telefoonnummer: 06-46063033.  
NB: bij WhatsApp dient u dit nummer eerst in uw contacten op te slaan, bijv. onder de naam ‘teamparkwijk’ 

3. Als derde optie om te reageren kunt u deze flyer ingevuld retourneren in de 
groene brievenbus bij het hek van Graaf Janlaan 39 Naarden. 

Alvast heel veel dank, namens Team Parkwijk Duurzaam, 

Adriaan, Cees, Floris en Mattijs 

Parkwijk Duurzaam is een initiatief voor de wijken Ministerpark , Oranje Nassaupark, Naardermeerkwartier en De Fortlanden 

B E L O N I N G! 
Als u de vragenlijst ingevuld terugstuurt, maakt u kans op een uitgebreide scan van uw huis met 
o.a. ‘warmte’-foto’s van uw woning. Met behulp van een infraroodcamera zullen wij uw woning 

deze winter fotograferen en op basis van de foto’s en schouw van uw huis krijgt u inzicht 
op welke plekken uw woning warmte verliest en welke verbeteringen mogelijk zijn. 



 

Hieronder vindt u het enquêteformulier. Hopelijk lukt het u om deze online in te vullen, dan 
kunnen wij u ook eenvoudiger informeren over de resultaten. Lukt online invullen niet, stuurt u 
dan onderstaande lijst ingevuld per sms of whatsapp als foto terug naar 06-46063033. Ook kunt 
u het formulier posten in de brievenbus van Graaf Janlaan 39. Doet u mee? Alvast veel dank! 
 

S.V.P.: 1 bolletje per vraag invullen & keuze maken wel/niet (doorhalen of omcirkelen) 

Raamisolatie                         o Dubbel glas 
o Gedeeltelijk dubbelglas  
o Enkel glas 
Þ Wil hier wel/niet wat aan gaan doen 

Gevelisolatie  o Ja 
o Nee 
o Onbekend 
Þ Wil hier wel/niet wat aan gaan doen 

Vloerisolatie o Vloer en/of bodem  
o Geen isolatie 
o Onbekend 
Þ Wil hier wel/niet wat aan gaan doen 

Dakisolatie  o Buitenkant dak  
o Binnenkant dak 
o Onbekend 
Þ Wil hier wel/niet wat aan gaan doen 

CV ketel/ 
Warmwater 

o Bouwjaar: ………………..  
o CV- combi met warmwater 
o Electrische warmwater boiler  
Þ Wil hier wel/niet wat aan gaan doen 

 Zonnepanelen o Aanwezig / aantal: ………….. 
o Geen 
Þ Wil hier wel/niet wat aan gaan doen 

Wat vindt u van uw Elektraverbruik? 
Laag / okay / te hoog / Geen idee 

Wat vindt u van uw Gasverbruik? 
Laag / okay / te hoog / Geen idee 

Wat is uw motivatie voor energie 
besparingsmaatregelen?  

o Verlaging maandlasten 
o Comfort verbetering in huis 
o Iets voor het milieu doen 
o Geen mening 

Adres + huisnummer 
 
Dhr. / Mw. uw naam 
 
E-mail en telefoonnr. 
 

NB: Deze informatie wordt alleen gebruikt voor inventarisatie en wordt niet gebruikt voor acquisitie en/of 
beschikbaar gesteld aan derden. 

Parkwijk Duurzaam is een initiatief voor de wijken Ministerpark , Oranje Nassaupark, Naardermeerkwartier en De Fortlanden 


