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Resultaten wijkonderzoek Soestdijk-‘t Hart 2018 

Wijkkeuze 
In 2018 heeft Energie Actief Soest in het kader van zijn wijkenaanpak van het project ‘Energie 

besparen is verleidelijk’ gekozen voor de wijk Soestdijk-’t Hart. Dat was gebeurd in samenspraak met 

de gemeente Soest en had te maken met het feit dat Soest als lid van de ‘Eemland Alliantie’ (de 

gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg) getekend had 

voor een VNG project, gericht op verduurzaming naar nul-op-de-meter (NOM) van de bestaande 

woningvoorraad. Daarbij was specifiek gekozen voor een jaren-70 project, waaraan EAS in 

2016/2017 invulling had gegeven in de wijk Klaarwater en een jaren-30 project. Na enig onderzoek 

was vastgesteld, dat in de wijk Soestdijk-’t Hart de meeste jaren-30 woningen staan: ruim 500. 

 

Daarnaast bleek de gemeente in dezelfde wijk een campagne ‘Bewust wonen Soest’ te starten, 

waarin bewoners informatie kregen over de mogelijkheden om langer in hun woning te blijven 

wonen. In het VNG-NOM project van de Eemland gemeenten werd dit aspect al meegenomen in de 

communicatie (‘Het nieuwe wonen’) en er was dus alle aanleiding om samen de wijk in te gaan. Deze 

samenwerking is uiteindelijk vrij licht gebleken, maar de vragenlijst van Energie Actief Soest werd 

meegestuurd met een zending van de campagne ‘Bewust wonen Soest’ in mei en leverde uiteindelijk 

deelname op via 24 ingevulde zelfscans, waarvan 4 mensen geen toestemming gaven voor een 

reactie. 20 mensen kregen een reactie via het energieloket. 

De campagne van EAS - totalen 
Bij de voorbereiding van de eigen EAS campagne stelden we vast, dat deze jaren-30 woningen, 

anders dan bij de actie in Klaarwater, verspreid stonden door de wijk met daartussen woningen uit 

andere bouwperioden. Wel was er sprake van concentratie in bepaalde delen van de wijk. 

Uiteindelijk werd ervoor gekozen om alle woningen in straten waarin deze jaren-30 woningen 

stonden op te nemen in de campagne. In totaal ging het om 1.499 woningen. Het bleek niet mogelijk 

al deze huizen in juni te bezoeken, zodat de actie in tweeën werd geknipt: in juni 889 in Soestdijk, in 

september 610 huizen in ’t Hart. Die campagne werd als volgt uitgevoerd: 

1. We verspreidden een brief met aan de achterzijde een vragenformulier, waarop mensen 

konden aangeven hoe hun huis ervoor stond. Die brief werd overal bezorgd, behalve bij in 

totaal 122 mensen met een ‘nee-nee’ sticker.  

2. In de brief werd een bezoek aangekondigd. Mensen konden aangeven daar geen behoefte 

aan te hebben of de (digitale) zelfscan invullen vóór een bepaalde datum. In totaal maakten 

60 mensen gebruik van één van deze mogelijkheden. Zij werden niet bezocht. 

3. Tijdens de huis aan huis bezoeken waren in totaal 468 mensen niet thuis, 847 wel. 

4. In totaal leverde onze campagne de gegevens op van 227 woningen in Soestdijk-’t Hart via 

63 ingevulde digitale zelfscans en 164 ingevulde vragenformulieren.  

5. Van deze 227 deelnemers gaven 157 deelnemers toestemming voor een reactie (70%) 

6. Deze 157 mensen hebben allemaal per mail een reactie gehad via het energieloket met tips 

voor energiebesparing en zijn opgenomen in de database van het Energieloket van Soest. 
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Schematisch overzicht campagne Soestdijk-‘t Hart 

* ‘aanwezig’ is aanwezig tijdens loopactie + mensen die van tevoren een zelfscan invulden 

** het percentage deelnemers (via zelfscan of ingeleverd formulier) t.o.v. ‘aanwezig’ 

Resultaten per wijk 
Hieronder geven we nog wat meer specifieke informatie per wijk: 

 In de maand juni hebben we in Soest een buurtonderzoek gedaan in de wijk Soestdijk. In 

totaal hebben 9 leden van EAS meegedaan met het ophalen van vragenformulieren, die 

eerder waren verspreid.  

 In de september en oktober 2018 hebben we in Soest een buurtonderzoek gedaan in de wijk 

‘t Hart. In totaal hebben 8 leden van EAS meegedaan met het ophalen van 

vragenformulieren, die eerder waren verspreid. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* Tijdens de huisbezoeken gaven veel mensen die het formulier niet hadden ingevuld aan dat ze dat 

alsnog digitaal zouden doen. Uiteindelijk deed slechts 10% dat ook daadwerkelijk. 

Toestemming om gegevens te gebruiken 
Opmerkelijk was dit jaar, dat relatief veel mensen, die een digitale zelfscan of het vragenformulier 

invulden, te kennen gaven geen reactie te willen. Wellicht is er een verband met de aandacht voor 

de privacywetgeving. Hieronder een overzicht per wijk. 

 Soestdijk ‘t Hart 

  formulieren zelfscans totaal formulieren zelfscans totaal 

toestemming 71 27 99 40 18 58 

toestemming % 68 68 68 67 78 70 

geen toestemming 20 13 33 11 5 16 

geen toestemming % 19 32 23 18 22 19 

geen adres 8 0 8 9 0 9 

geen adres % 7,7 0 5,5 15 0 11 

totaal 104 40 145 60 23 83 

 woningen aanwezig* % zelfscans formulieren totaal %** 

Totaal Soestdijk 889 542 61 41 104 145 27 

Totaal ‘t Hart 610 347 57 23 60 83 24 

Totaal 1.499 889 59 54 164 228 26 
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Totaal Soestdijk 889 542 70 13 29 104 163 11 

Totaal ‘t Hart 610 347 52 7 13 60 105 10 

Totaal 1.499 889 122 20 42 164 268 24 
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Bijlage 1: brief en vragenlijst (voorbeeld actie Soestdijk) 
Aan: Huiseigenaren van de wijk Soestdijk-‘t Hart 
Van: Energie Actief Soest 
Gemeente Soest 
Campagne Bewust Wonen Soest 
   
Onderwerp: Een comfortabel en energiezuinig huis 
 
Soest, juni 2018 
 
Geachte huiseigenaar, 
 
Plezierig wonen wil iedereen, jong en oud. Uw huis moet een plek zijn, waar u zich thuis en op uw 
gemak voelt. Daarom werken de gemeente Soest, woningcorporatie Portaal, SWOS, Adviesraad 
Sociaal Domein, COSBO, Woon Advies Commissie en Energie Actief Soest in uw wijk samen in de 
campagne ‘Bewust wonen Soest’ om u te helpen uw huis klaar te maken voor de toekomst. 
 
Energie besparen is aantrekkelijk. Daarom willen burgerinitiatief Energie Actief Soest en de 
gemeente Soest u stimuleren om uw woning comfortabel en energiezuinig te maken. Meer hierover 
leest u op onze website: http://www.energieactiefsoest.nl/bewust-wonen-soest.html. Dat doen we 
omdat uw woongenot toeneemt in een energiezuinig huis. Daarbij willen we woningeigenaren een 
handje helpen, want energiebesparing is belangrijk. Maar de vraag is: wat kunt u doen? 
 
Als woningeigenaar heeft u de mogelijkheid om uw huis energiezuiniger te maken. Dat levert geld op 
via een lagere energierekening. En het maakt uw huis vaak ook comfortabeler. Maar heeft investeren 
in energiebesparing voor uw woning wel zin? Met het beantwoorden van die vraag willen wij u 
helpen. Daarvoor hebben we een vragenlijst gemaakt met manieren om duurzamer om te gaan met 
energiegebruik. Als u die invult en aan ons meegeeft, dan geven wij u tips over wat u kunt doen. 
LET OP! U vindt die vragenlijst aan de achterzijde van deze brief. 
 
In de weken van 18 en 25 juni komen wij, vrijwilligers van Energie Actief Soest bij u aan de deur om 
ingevulde vragenlijsten op te halen. Als u ons bezoek niet op prijs stelt, stuurt u dan een e-mail met 
vermelding van uw adres naar info@energieactiefsoest.nl. U kunt er ook voor kiezen de digitale 
versie in te vullen op het Energieloket Soest: http://energieloket-soest.nl/zelfscan/. Als u dat doet 
vóór 16 juni, dan komen we niet bij u aan de deur. En natuurlijk mag u het ook gewoon zeggen, als u 
voor ons opendoet. We komen namelijk niets ‘verkopen’, we komen om u te helpen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
      

Nermina Kundić 
    Wethouder gemeente Soest 

Heeft u n.a.v. deze brief vragen aan 

de gemeente Soest, dan kunt u 

contact opnemen met de heer Johan 

Simon. Hij is op maandag, donderdag 

en vrijdag te bereiken op het 

gemeentehuis,  

E-mail J.Simon@soest.nl 

Telefoonnummer 035-6093202 

http://www.energieactiefsoest.nl/
http://www.soest.nl/
http://www.soest.nl/bewustwonen
http://www.energieactiefsoest.nl/bewust-wonen-soest.html
mailto:info@energieactiefsoest.nl
http://energieloket-soest.nl/zelfscan/
mailto:J.Simon@soest.nl
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Vragenlijst energiebesparing 
 
Het energielabel van onze woning is:  

O G     O F     O E     O D     O C     O B     O A    O Weet niet 

We hebben onze spouwmuur geïsoleerd 

O Ja  O Nee  O Weet niet 

We hebben ons dak geïsoleerd 

O Ja  O Nee  O Weet niet 

We hebben onze vloer geïsoleerd 

O Ja  O Nee  O Weet niet 

We hebben geïsoleerde ramen (dubbel glas)  

O Ja  O Nee  O Weet niet 

We hebben zuinige verlichting (spaarlampen, ledverlichting) 

O Ja  O Nee  O Weet niet 

We verwarmen met:  

O Warmtepomp O HR ketel O Weet niet 

We hebben zonnepanelen op ons dak 

O Ja  O Nee  

We hebben een zonnecollector op ons dak (zonneboiler) 

O Ja  O Nee  

Het bouwjaar van mijn woning is:  

 
 
Ondergetekende: _____________________________ [naam] 
Straat: ______________________________________ 
Postcode: ______________________ 
mag door Energie Actief Soest benaderd worden over 
energiebesparingsmogelijkheden. 
 
Emailadres: _________________________   
Telefoon/GSM: ______________________  
 
Datum: ______________   Handtekening   __________________ 
 

We komen deze vragenlijst bij u ophalen in de weken van 18 of 25 juni.  

U kunt hem alvast (gedeeltelijk) invullen en klaarleggen. 
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Bijlage 2 Looproute 1 Soestdijk (juni 2018) 
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Bijlage 3: looproute 2 Soestdijk (juni 2018) 
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Bijlage 4: looproute ‘T Hart (September/oktober 2018) 

 


