Enquête inmijnwijk.nl
Deze enquête is onderdeel van de campagne In Mijn Wijk. De uitkomsten van de enquête
worden meegenomen in de discussie over nut en noodzaak van isolatie.
Invullen kost ongeveer 5 minuten!
Alvast bedankt!

1

Is uw huis goed geïsoleerd?
o
o
o
o

2

Welke voorzieningen zijn, voor zover u weet, in uw woning aanwezig?
(meerdere keuzes mogelijk)
o
o
o
o
o

3

voor 1920 (de meeste woningen in de Oude Pijp, Schinkelbuurt, Vondelparkbuurt)
1920  1940 (Amsterdamse school, bijvoorbeeld nieuwe Pijp, Stadionbuurt)
1940  1980
na 1980
weet ik niet

Indien er in uw woning isolatie is, wie heeft dat aangebracht?
o
o
o

5

dubbel glas
hoog rendement stookketel
dakisolatie
gevelisolatie
vloerisolatie

Weet u (ongeveer) het bouwjaar van uw woning?
o
o
o
o
o

4

ja
nee
een beetje, maar kan veel beter
weet ik niet

uzelf of een eerdere huurder
de verhuurder
uzelf en de verhuurder

Wilt u dat uw huis beter geïsoleerd wordt?
o
o
o

Graag
niet nodig, het is al goed
Niet nodig, ik trek wel een extra trui aan als het koud is

6

Vindt u het normaal dat een huis goed geïsoleerd is?
o ja, slecht geïsoleerde huizen zijn niet meer van deze tijd
o nee, isolatie is een luxe

7

Als u betere isolatie wilt, wie moet dat dan doen?
o uzelf
o de verhuurder
o uzelf een aantal kleine zaken en de rest door de verhuurder
o niet van toepassing

8

Als de verhuurder extra isoleert, mag daar dan een huurverhoging tegenover staan?
o
o

9

Wat moet er gebeuren als de verhuurder niet wil meewerken aan het isoleren van uw woning?
o
o
o

10

ja, een beetje, want mijn stookkosten gaan omlaag
nee, mijn huis voldoet niet aan de minimumeisen voor isolatie

niets, pech gehad
eerst vragen en als dat niet werkt sommeren en desnoods naar de rechter
samen met de buren actie ondernemen, desnoods via de rechter

In Oud Zuid staat veel oudbouw. Deze woningen zijn vaak slecht geïsoleerd. Daardoor hebben
huurders vaak hoge energielasten. Wat zou hier volgens u aan moeten gebeuren?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wie zou hier volgens u iets aan moeten doen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11 Wilt u, eventueel met uw buren, de verhuurder benaderen voor het energiezuiniger maken van
uw pand? Zo ja, kan het Wijk Steunpunt Wonen contact met u opnemen over de mogelijkhe
den hiervan?
Naam :
Adres :
PC + Plaats:
Telefoon :
Email:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Tot slot
De huurdersverenigingen willen graag van start met een nieuwe campagne. Waar moeten de
huurdersverenigingen volgens u aandacht aan besteden?
o
o
o
o

Woonruimte verdeling en de slaagkansen op woningnet
Jongerenhuisvesting en onderhuur
Speculatie
Anders, nl. ______________________________________

_________________________________________________________________________________
U kunt de enquête terug sturen naar ons antwoordnummer. Een postzegel is niet nodig
Wijkcentrum Ceintuur
T.a.v. In Mijn Wijk
Wijkcentrum Ceintuur
Antwoordnummer 47286
1070 VC Amsterdam
_________________________________________________________________________________
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar www.inmijnwijk.nl
Bedankt voor het invullen!

