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221 Hoeksche Waardse jongeren 
swipen over duurzame energie
In 2040 willen we in de Hoeksche Waard energieneutraal zijn en in 2050 
aardgasvrij. Stap voor stap en wijk voor wijk gaan we samen aan de slag. 
Jongeren tussen de 15 en 26 jaar nodigden we uit om te swipen over hoe zij 
energie willen besparen en duurzaam opwekken. Dit zijn de resultaten.
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wil een warme trui 
aantrekken in plaats 
van de verwarming 

opstoken

82%
wil energiezuinige 

apparaten 
aanschaffen

91%
wil overstappen op 

elektrisch koken

85%

wil maximaal 5 minuten 
douchen

59%
wil minder kleding 

kopen en het langer 
dragen

73%
wil minder 
vlees eten
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wil zelf meer 
doen tegen 

klimaatverandering
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Wat wel?

wil met het OV in 
plaats van met 

de auto

55%

wil die verre 
vliegvakantie laten 

schieten

44%
wil een auto delen in 
plaats van een eigen 

auto bezitten

41%

Wat niet?

Wat zijn jongeren bereid te veranderen?

Hoe groen zijn jongeren?

wil graag samenwerken 
met mensen uit de 

buurt

61%
houdt bij het maken 
van keuzes rekening 

met het klimaat

71%
wil graag blijven 
meedenken over 

duurzaamheid

67%

Liever 1 grote windturbine (175 meter) 
[A] of 250 kleine windmolens (21 meter) 

[B]?

Als jongeren kiezenA B

Liever 15 voetbalvelden vol met 
zonnepanelen [A] of 1 windturbine (175 

meter) [B] ?

Liever 170 daken vol met zonnepanelen 
[A] of 1 voetbalveld met zonnepanelen 

[B]?

Liever alle energieopwekking in 1 groot 
gebied [A] of verdeeld over het eiland 

[B] ?

Liever windturbines buiten de Hoeksche 
Waard waar je niet (financieel) van 
profiteert [A], of juist (financieel) 

profiteren van windturbines in de buurt 
[B]?

WEL [A] of GEEN [B] windparken?62%
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WEL [A] of GEEN [B] zonneparken?

Ik maak mij
zorgen over 

klimaatveran-
dering
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