Beste Lezer,
Hieronder vindt u een enquête van Ho racht over duurzaamheid. Ho racht is een groep inwoners die
zich inzet om meer bekendheid te geven aan wat er al gebeurt aan duurzaamheid in de Hof van Twente. Zo
hopen we elkaar te versterken en de gemeente verder te verduurzamen. Om een beeld te krijgen van de
kennis, houding en gedrag ten aanzien van duurzaamheid, hebben we onderstaande enquête opgesteld.
Invullen kost u nog geen vijf minuten.
Onder de invullers wordt een aantal verrassingsbonnen verloot.
Invullen kan tot en met 1 maart 2018.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

1. Wat is uw leeftijd? (niet verplicht)

2. Wat is uw woonplaats?

3. Geslacht:
Vrouw
Man
Geen opgave
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* 4. Bent u bekend met Ho

racht?

(meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, via de website van Hof van Twente
Ja, via de krant
Ja, via de digitale nieuwsbrief
Ja, via familie of vrienden
Nee, ik ken Ho racht niet
Ja, via een andere manier, namelijk:

* 5. Kent u de volgende duurzame initiatieven/projecten?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Coöperatie Hof van Twente op Rozen
De Duurzaamheidsprijs Hof van Twente
HofPower
Zonnepark Waterlanden
Programma Duurzaamheid van de gemeente
Geen van bovenstaande
Overige (geef nadere toelichting)

6. Duurzaamheid is een breed begrip. Wat verstaat u onder duurzaamheid?
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7. Waar associeert u duurzaamheid mee?

(meerdere antwoorden mogelijk)
Past bij mij
Duur
Makkelijk toepasbaar
Een uitdaging
Belangrijk
Politiek
Samenwerking
Kostenbesparing
Overige (geef nadere toelichting)

* 8. Welke van onderstaande thema’s horen volgens u bij duurzaamheid?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Energie
Kleding
Vervoer
Afval
Biodiversiteit
Voedsel
Anders/aanvullend, namelijk:
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* 9. Doet u thuis iets met duurzaamheid?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, op het gebied van energie
Ja, op het gebied van vermindering gasverbruik
Ja, op het gebied van schoon vervoer
Ja, op het gebied van afvalvermindering
Ja, op het gebied van voedsel
Ja, op het gebied van kleding
Ja, op het gebied van biodiversiteit
Nee
Overige (geef nadere toelichting)

10. Heeft u het gevoel dat uw gedrag ertoe doet ten aanzien van duurzaamheid?
Ja
Nee
Geen mening/antwoord
Overige (geef nadere toelichting)

11. Doet u met uw (vrijwilligers)werk/studie iets met duurzaamheid?
Nee
Ja, namelijk:
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12. Bent u betrokken bij een duurzaam initiatief/project? Zo ja, welke?
Nee
Ja, namelijk:

13. Wilt u meer weten over duurzaamheid? Zo ja, waar wilt u meer over weten?
Nee
Ja, ik wil meer weten over: ….

14. Wilt u verder nog iets kwijt naar aanleiding van bovenstaande enquête?

15. Wilt u op de hoogte blijven van duurzaamheid in de Hof van Twente via de
digitale nieuwsbrief van Ho racht?
Ja
Nee

16. Wilt u de resultaten van deze enquête ontvangen?
Ja
Nee

17. Laat hier uw e-mailadres achter als u de resultaten van de enquête wilt
ontvangen, de nieuwsbrief wilt ontvangen of kans wilt maken op één van de
verrassingsbonnen.
E-mailadres
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Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!
Als u meer wilt weten over Ho racht en over duurzame projecten en initiatieven in Hof van Twente, kunt
u een kijkje nemen op www.ho racht.nl/projectenkaart.
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