
Beste mede-inwoner van Heinenoord,

Wist u dat er op korte termijn wordt gestart met de aanleg van een wind- en 
zonnepark aan de noordrand van Heinenoord? De enorme impact van de plannen 
is bij velen niet bekend.

Wij zijn Vrienden van Heinenoord, een groep betrokken en onafhankelijke inwoners 
die u wil informeren. Met uw deelname aan deze enquete geven wij u een stem. 
De uitkomst geeft een beeld van wat er leeft onder de inwoners van Heinenoord. 
Met die informatie gaan we het gesprek aan met de Gemeente en de project-
ontwikkelaar. Het is belangrijk dat uw stem wordt gehoord, het invullen van de 
enquete kost u 5-10 minuten. 

Lever uw reactie in een envelop vóór 21 februari 2021 in bij:
Supermarkt Attent Nelemans, Emmastraat 4, Heinenoord

Vrienden 
van Heinenoord

Enquête ontwikkelingen 
Buitenzomerlanden Heinenoord

1.   In welke wijk/buurtschap woont u?
  Kruis uw keuze aan:

  1 Heinenoord Noord Oost
   2 Heinenoord Centrum, Oosteinde en Dorpstraat
   3+4 Heinenoord West, Westdijk en Reedijk (West)
   5 Reedijk (Oost) en Blaaksedijk West
   6 Blaaksedijk Oost en Boonsweg
   7 Kuipersveer 
   Ander dorp of gemeente

2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u? 
 Kruis uw keuze aan:
  18-40
  41-60
  61-80
  81 of ouder

3. Heeft u een huur- of koopwoning?
  Huurwoning
  Koopwoning

4. Bent u op de hoogte van de plannen voor   
 het Windpark Oude Maas? 
  Ja
  Nee

5. Bent u op de hoogte van de plannen 
 voor het Zonnepark Buitenzomerlanden? 
  Ja
  Nee

Vervolg op de volgende bladzijde
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Liever online 
invullen? 
Scan de code 
met uw telefoon 
of tablet.
 



Enquête ontwikkelingen 
Buitenzomerlanden Heinenoord

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of   
oneens bent met de volgende stellingen   
over het Windpark Oude Maas.

6. Ik zie op tegen de komst van de 
 windturbines.
  Helemaal mee oneens
   Oneens
   Neutraal
   Eens
   Helemaal eens

7.  Ik maak mij zorgen over mogelijke 
 geluidsoverlast. 
  Helemaal mee oneens
   Oneens
   Neutraal
   Eens
   Helemaal eens
    
8. De windturbines zijn een aanvulling 
 voor mijn woonomgeving.
  Helemaal mee oneens
   Oneens
   Neutraal
   Eens
   Helemaal eens     

9. De windturbines staan gepland op 
 een geschikte locatie t.o.v. mijn 
 woonomgeving. 
  Helemaal mee oneens
   Oneens
   Neutraal
   Eens
   Helemaal eens
    
10. Ik maak mij zorgen over slagschaduw.
  Helemaal mee oneens
   Oneens
   Neutraal
   Eens
   Helemaal eens     

11. Windturbines zijn nodig voor de 
  energietransitie, dat mag ook in mijn 
  omgeving.
     Helemaal mee oneens
    Oneens
    Neutraal
    Eens
    Helemaal eens     

12. De natuur die plaats moet maken voor   
  de windturbines wordt voldoende 
  gecompenseerd.
     Helemaal mee oneens
    Oneens
    Neutraal
    Eens
    Helemaal eens     
 
13. Mijn woongenot blijft onveranderd.
     Helemaal mee oneens
    Oneens
    Neutraal
    Eens
    Helemaal eens 

14. Als er naar aanleiding van de stellingen
  over het Windpark Oude Maas nog 
  zaken zijn die u wilt benoemen, dan kunt  
  u die hier aangeven:
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Vervolg op de volgende bladzijde



Enquête ontwikkelingen 
Buitenzomerlanden Heinenoord

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of   
oneens bent met de volgende stellingen   
over het Zonnepark Buitenzomerlanden.

15. Ik zie op tegen de komst van het 
  zonnepark.
    Helemaal mee oneens
    Oneens
    Neutraal
    Eens
    Helemaal eens

16. Het zonnepark is een aanvulling voor 
  mijn woonomgeving.
    Helemaal mee oneens
    Oneens
    Neutraal
    Eens
    Helemaal eens
    
17. Het zonnepark staat op een geschikte   
  locatie t.o.v. mijn woonomgeving.
    Helemaal mee oneens
    Oneens
    Neutraal
    Eens
    Helemaal eens 

18. Ik hecht belang aan een landschappelijke  
  inpassing waarmee er minimale horizon  
  vervuiling wordt gevormd.
    Helemaal mee oneens
    Oneens
    Neutraal
    Eens
    Helemaal eens 

19. Ik maak mij zorgen over de veiligheid   
  rondom het zonnepark.
    Helemaal mee oneens
    Oneens
    Neutraal
    Eens
    Helemaal eens 

20. Het geplande zonnepark hindert mij niet.
    Helemaal mee oneens
    Oneens
    Neutraal
    Eens
    Helemaal eens 

21. De komst van zonnepanelen heeft geen   
  invloed op mijn woongenot.
    Helemaal mee oneens
    Oneens
    Neutraal
    Eens
    Helemaal eens 

14. Als er naar aanleiding van de stellingen
  over het  Zonnepark Buitenzomerlanden  
  zaken zijn die u wilt benoemen, dan kunt  
  u die hier aangeven:
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Vervolg op de volgende bladzijde

Zonnepark Buitenzomerlanden



Enquête ontwikkelingen 
Buitenzomerlanden Heinenoord

Kunt u een rapportcijfer geven voor de 
hoeveelheid informatie die u heeft 
ontvangen over de ontwikkelingen van:

23. Het Windpark Oude Maas
  Onvoldoende informatie               Voldoende informatie 
  
 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
24. Het Zonnepark Buitenzomerlanden
    Onvoldoende informatie              Voldoende informatie  
 
 
 

Kunt u een rapportcijfer geven voor de 
kwaliteit van de informatie die u heeft 
ontvangen over de ontwikkelingen van:

25. Het Windpark Oude Maas
  Onvoldoende kwaliteit              Voldoende kwaliteit

  
 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
26. Het Zonnepark Buitenzomerlanden
    Onvoldoende kwaliteit              Voldoende kwaliteit

27. Heeft u meegedaan aan de publieke 
  enquête van Eneco omtrent het 
  voorgenomen zonnepark? 
    Ja
    Nee

28. Zo ja, wat voor rapportcijfer geeft u aan   
  de enquête van Eneco? 
  Onvoldoende                           Voldoende

29. Indien u hierover nog iets wilt toelichten   
  dan kunt  u dat hier aangeven: 

30. In hoeverre denkt u dat de komst van   
  windturbines invloed heeft op uw 
  woningwaarde?
  Geen invloed                                      Veel invloed

31. In hoeverre denkt u dat de komst van   
  zonnepanelen invloed heeft op uw 
  woningwaarde?
  Geen invloed                                      Veel invloed

32. Indien u hierover nog iets wilt toelichten   
  dan kunt  u dat hier aangeven: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

Vervolg op de volgende bladzijde



Enquête ontwikkelingen 
Buitenzomerlanden Heinenoord

33. Wilt u op de hoogte gebracht worden 
  van toekomstige ontwikkelingen? 
    Ja
    Nee

34. Indien ja, laat dan hier uw 
  contactgegevens* achter.
   U kunt anoniem deelnemen aan deze enquete.
  Als u uw gegevens achterlaat, dan kunnen wij u 
  informeren over de uitkomst van ons onderzoek.

 Naam:

 Adres:

 Woonplaats:

 E-mail:

 *Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden 
 alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van 
 de ontwikkelingen en niet uit handen gegeven aan  
 derden.

 

 Hartelijk dank dat u de tijd heeft genomen om   
 deze enquête in te vullen.

 Op de website van ‘Vrienden van Heinenoord’ kunt  
 u nadere informatie vinden over de ontwikkelingen:
 www.woneninheinenoord.nl
 
 Heeft u vragen naar aanleiding van deze enquête?  
 U kunt ons bereiken: info@woneninheinenoord.nl

 
 Met vriendelijke groet,
 
 Ben Smit

 Initiatiefnemer & woordvoerder 
 Vrienden van Heinenoord
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Graag uw reactie inleveren in een 
envelop

VOOR 21 FEBRUARI
Adres: 
Supermarkt Attent Nelemans, 
Emmastraat 4, Heinenoord


