
Bereik je de burger via een 
enquête?
•Een enquête kan

1. Verkeerd worden opgesteld
2. Een verkeerde schaalverdeling hebben
3. Verkeerd worden uitgelegd

•Dit is allemaal gebeurd bij de enquête die HI gebruikte als 
ondersteuning voor het toetreden tot Wijk van de Toekomst



1. Verkeerd opgesteld
De vraag is ontoereikend voor 
het doel “Heveadorp voor 2030 
van het gas af”; “Vóór 2030” 
moet erbij om het te kunnen 
gebruiken voor deze ambitie.



2. Verkeerde schaalverdeling

Schaalverdeling hier: 
-2  zeer urgent
-1  urgent
 
0  neutraal

+1 niet zo urgent
+2 niet urgent

Zou moeten zijn:

-2  zeer urgent
-1  urgent
 
0  neutraal

+1 niet urgent
+2 totaal niet urgent



Foute vraagstelling:
“Voorwaarden om mee te 
werken aan aardgasvrij” ; wat 
zouden de antwoorden 
geweest zijn wanneer er 
aardgasvrij 2030 had gestaan? 

3. Verkeerde interpretatie:
52% noemt als voorwaarden:
- Betrouwbare techniek
- Niet te innovatief 

Dit ondersteunt op geen 
enkele manier de plannen 
van HI:
- Vervroegd van het gas
- Centraal warmtenet



Showvraag 
De vraag pretendeert rekening 
te zullen houden met ieders 
wensen als het gaat om 
meedoen aan 
energiebesparende 
maatregelen.waarvan het 
antwoord is genegeerd en 
logische gevolgtrekkingen 
achterwege bleven:
Diegenen die ‘onafhankelijk 
advies’ als eerste noemen 
vormen de grootste groep.

Maar inmiddels hebt u 
gehoord hoe HI onafhankelijk 
interpreteert: Als de wensen 
van HI worden nagestreefd is 
er niks mis, maar zodra er een 
kritische noot wordt gehoord 
dan wordt er woedend 
gereageerd. 



*Probleemstelling onvolledig:
Hoe belangrijk is nu starten met 
onderzoek naar mogelijkheden 
voor een aardgasvrij Heveadorp in 
2030
* Antwoorden met 
beginnersfouten: 
-’zeer belangrijk’ staat tegenover 
‘niet belangrijk’ ipv ‘zeer 
onbelangrijk’.
- optie ‘geen mening’ of ‘weet 
niet’ ontbreekt
* De conclusie is dus ten 
onrechte getrokken:
Onvolledige info, invalide vragen, 
en nergens in de enquête wordt 
Wijk v.d. Toekomst genoemd, 
nergens wordt gesproken over 
van het gas af in 2030. 
Dit maakt de enquête 
onbruikbaar.



Samenvattend:

• Probleemstelling onvolledig

• Antwoorden met beginnersfouten

Er kan uit de enquête van HI geen conclusie worden getrokken
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