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27 januari 2023 
Onderwerp: vragenlijst over energie 
 
 
Beste inwoner uit Keppel en Eldrik, 
 
De dorpsraad wil samen met alle inwoners uit Keppel en Eldrik onderzoeken of we 
gezamenlijk ons energieverbruik kunnen verduurzamen. We hebben de afgelopen tijd gezien 
dat veel bewoners hier al mee bezig zijn vanwege de hoge energieprijzen. Ook horen we dat 
er veel vragen zijn over hoe je het beste kunt verduurzamen en hoe dat te financieren. 
 
Samen met de gemeente Bronckhorst werken we aan een proces waarin we met de 
inwoners uit Keppel en Eldrik een ‘dorpsenergieplan’ maken. Zo’n plan geeft richting aan de 
manier waarop we ons energieverbruik kunnen gaan verduurzamen. Als eerste stap in dit 
proces stellen we u een aantal vragen. Het invullen van de bijgevoegde vragenlijst kost u 
hooguit 10 minuten. 
 
Klimaat en energie 
Het klimaat verandert. We hebben te maken met droogte, hete zomers en afnemende 
biodiversiteit. De prijzen voor elektra en gas zijn enorm gestegen. Het treft alles en iedereen. 
De problemen zijn groot, maar we kunnen zelf ook iets doen om de problemen niet groter te 
maken.  
 
Gemeente Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal worden. Hoe doe je dat als inwoner van 
Keppel en Eldrik? Hoe werken we dat uit op dorpsniveau? De dorpsraad wil met praktische 
voorstellen komen. Uiteraard kijken we dan naar slimme voorbeelden uit onze omgeving. 
Maar vooral willen we eerst goed naar u luisteren. De gemeente ondersteunt dit proces met 
raad en daad. Een adviesbureau levert advies en begeleiding.  
 
Wat willen we graag weten? 
We willen weten wat u al geregeld heeft. Wat zijn uw wensen? Wat kunt u zelf en waarbij 
kunt u hulp gebruiken? Waar loopt u tegenaan of op vast? Hoe wilt u besparen op 
energiekosten? Waar zou de overheid een steuntje in de rug kunnen geven met het 
financieren van maatregelen?  
We zijn ook benieuwd naar uw ideeën over hoe we elkaar in het dorp kunnen helpen. 
Kunnen we de grote voorzieningen zoals zwembad en sporthal in stand houden met slimme 
oplossingen? Welke grote collectieve energie-opwekkers of constructies kunnen we 
ontwikkelen? Dus zoeken naar win-winsituaties op buurt- en dorpsniveau.  
 



Meedoen is vrijwillig en leidt niet tot verplichtingen. U vult alleen in welke zaken u al 
gerealiseerd heeft en welke zaken u graag nog zou willen realiseren. Laat u niet beperken 
door zorgen over de financiering.  
 
De vragenlijst is ontstaan vanuit de volgende achtergrondgedachte: 
• Minder fossiele energie gebruiken (kolen, gas, olie, benzine).  
• Energie efficiënter gebruiken.  
• Energie besparen door isolatie van dak, vloer, spouw, glas.  
• Energie opwekken en opslaan (o.a. zonnepanelen, windmolens, biogas). 
 
Heeft u vragen, of hulp nodig bij het invullen? Of wilt u iets over uw visie of voorkeur voor 
alternatieve energiebronnen vertellen? Alle vragen en opmerkingen zijn welkom bij de 
dorpsraad.  
Speciaal voor dit doel heeft de gemeente het OPMORGEN MOBIEL ter beschikking gesteld: 
twee dagen in Hoog-Keppel en twee dagen in Laag-Keppel. U kunt daar terecht met vragen 
en voor informatiefolders. Hulp bij het invullen van de vragenlijst is aanwezig. Een kopje 
koffie of thee met een koek staat voor u klaar. 

 
Presentatie en voorstellen 
Uw gegevens zullen we bundelen en bewerken tot een presentatie met voorstellen op de 
Algemene Ledenvergadering van de dorpsraad op 11 mei 2023. 
Met goed zicht op de huidige stand van zaken kunnen we beter overzien welke voorstellen 
en actiepunten de meeste kans van slagen hebben. We kijken naar realiteitsgehalte, 
financiering, haalbaarheid, draagvlak.  
 
Digitaal contact voor vragen, suggesties en opmerkingen 
• dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com  
• website www.InKeppel (zie de contactmogelijkheden) 
 
Inleveren van de vragenlijsten voor 16 februari 2023 bij:  
• Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink: 9 februari van 10-16 uur en op 10 februari van 

10-15 uur in het OP MORGEN MOBIEL. 
• Laag-Keppel, Oude Zutphenseweg, achter de Gouden Leeuw: 11 en 12 februari van 

10-16 uur in het OP MORGEN MOBIEL. 
• Per gewone post: Dorpsraad, p/a Monumentenweg 24 te Hoog Keppel 
• Direct in de brievenbus van Monumentenweg 24 te Hoog-Keppel 
• Direct in de brievenbus van Julianalaan 1 te Laag-Keppel 
• Direct in de brievenbus van Camping Siebieverden te Eldrik 
  
  
We hopen dat u meedoet en de vragenlijst invult en inlevert. Met een hoge respons krijgen 
we een goed plan. Dank voor medewerking, 
 
namens de initiatiefnemersgroep in wording:  
Gemeente Bronckhorst (Team energietransitie) 
Dorpsraad Keppel en Eldrik 
Werkgroep Dorpsenergieplan Keppel en Eldrik  
 
 



VRAGENLIJST ENERGIEPLAN 
 

• Uw woning staat in:   HOOG-KEPPEL   /   LAAG-KEPPEL   /    ELDRIK  
• Bouwjaar van uw woning/gebouw:  
• Type woning:  vrijstaand  /  2 onder1kap  /  rijtjeswoning  /  appartement /  

agrarisch bedrijfsgebouw  /  maatschappelijk vastgoed  /  erfgoed 
• In eigendom  /  gehuurd  /  in pacht 
• Aantal bewoners van uw huis:  
 
 
WELKE ENERGIEMAATREGELEN 
 
heeft u al gerealiseerd? (kruis aan)      wenst u? (kruis aan)  
o zonnepanelen o zonnepanelen 
o vloerisolatie o vloerisolatie 
o dakisolatie o dakisolatie 
o spouwmuurisolatie o spouwmuurisolatie 
o glasisolatie o glasisolatie 
o led-verlichting o led-verlichting 
o tochtwering o tochtwering 
o warmtepomp hybride o warmtepomp hybride 
o warmtepomp all-electric o warmtepomp all-electric 
o vloerverwarming o vloerverwarming 
o elektrisch koken o elektrisch koken 
o elektrische / hybride auto o elektrische / hybride auto 
o laadpaal o laadpaal 
o elektrisch tuingereedschap o elektrisch tuingereedschap 
o instructie goed stoken van hout o instructie goed stoken van hout  
o instructie zuinig gasgebruik  o instructie zuinig gasgebruik 
o instructie zuinig CV-gebruik o instructie zuinig CV-gebruik 
o een warmtescan / foto  o een warmtescan / foto 
o anders /toelichting: o anders / toelichting: 

 
WAAR LOOPT U TEGEN AAN OF OP VAST?  
 

o te veel schaduw Toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 
 

o verouderde isolatie 
o ruimtegebrek 
o geld / financiering 
o vergunningen 
o informatie en advies 
o iets anders: 

 
 



 
WAT ZOU ER VOLGENS U GEREALISEERD MOETEN WORDEN IN UW DORP? 
 

o een zonnepanelenweide  Toelichting: 
o zonnepanelen op  

collectieve daken 
o een energie-coöperatie 
o windmolens  
o meer laadpalen 
o meer energie opslag 
o biogas 
o aardwarmte  
o samen met buren, de 

straat of het hele dorp 
iets realiseren / elkaar 
helpen 

o Iets anders: 
 
 

 

 
 
 
 
 
Uw gegevens 
Wilt u bereikbaar zijn voor respons, voorstellen en/of advies, noteer dan hieronder uw 
contactgegevens. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk beheerd door de 
dorpsraad en worden uiteraard niet gedeeld met andere organisaties of leveranciers. 
De inzenders ontvangen op de ALV van de dorpsraad op 11 mei 2023 een 
symbolisch presentje. 
 
 
Naam: 
 
Straat en nummer: 
 
Telefoon: 
 
E-mailadres: 
 

 


