Enquêteresultaten onderzoek dorpsmolen.

Over de enquête

Afgelopen zomer heeft een deel van de bewoners in en rond Loppersum een vragenlijst
ontvangen van LOPEC, de Lopster energiecoöperatie. Er stonden vragen in over duurzame

• I n t ot aal z ijn 331 enquêt es

energie, over samen regie nemen en over biomassa of een dorpsmolen als warmtebron voor

v ers pr ei d

het warmtenet. LOPEC was vooral benieuwd naar uw mening over een mogelijke

In het dorp en de omgeving is een

windturbine (van ongeveer 60 meter hoog) bij het dorp, van het dorp.

steekproef uitgevoerd: 270 huishoudens
hebben een vragenlijst ontvangen, 219
vragenlijsten zijn ingevuld, een respons
van 81%.

Allen die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in
te vullen: hartelijk dank!

In de omgeving van een mogelijke locatie
voor de windturbine is huis-aan-huis een

De antwoorden geven een goed beeld van de meningen in het dorp. Omdat een bijeenkomst

vergelijkbare vragenlijst uitgedeeld: in

(nog) niet mogelijk is, delen we in deze flyer de belangrijkste resultaten met u.

totaal hebben 52 van de 61

Zodra het verantwoord is, willen we ook graag met u in gesprek. Misschien werken we de

geselecteerde huishoudens gereageerd:

plannen dan verder uit. Samen met het dorp, samen met u.

een respons van 85%.
• Met i n t ot aal 271 r eac ti es is een

Heeft u intussen vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@lopec.nl.
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omgev i ng.
• Het m er endeel v an de
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r es pondent en ( 63%) wil h i er het
li efs t v oor al tij d blijv en wonen !

in samenwerking met

www.LOPEC.nl; info@lopec.nl

De versterkingsoperatie vertraagt de verduurzaming

Hier zijn we het over eens

Ik wacht met (extra)
verduurzaming totdat mijn huis
wordt versterkt

Het gebruik van fossiele
brandstoffen voor onze
energievoorziening levert een
bijdrage aan klimaatverandering

Ik zou persoonlijk wel willen
deelnemen in een lokaal
energieproject (of doe dat al).

Een gemengd beeld,
mensen willen eerst
meer weten

Bewoners die deze dorpsmolen vanuit hun
huis goed kunnen zien of soms kunnen
horen, moeten daarvoor financieel worden
gecompenseerd.
Maar ook opgemerkt:
geld maakt niet alles
goed!

Meer voor
dan tegen

Ik praat graag mee over de
voorwaarden en de plaats
voor een dorpsmolen.

Als mijn buren en ik ervan
kunnen profiteren, heb ik
geen probleem met zo'n
dorpsmolen vlak bij het dorp

Iedereen vindt er wat
van, maar niet
iedereen wil graag
meepraten

