
in Noord-Brabant
Energiecrisis en duurzaamheid

Welk effect heeft de energiecrisis op Brabanders, maken zij zich hier zorgen over? Hoe kijken Brabanders

aan tegen duurzaamheid en energiebesparing? Vinden ze het belangrijk of wat  houdt ze tegen om

energiezuiniger te leven?  De GGD'en in Brabant voerden hier  onderzoek naar uit onder de

gezondheidspanels. In totaal deden 10.255  inwoners uit Noord-Brabant mee. De resultaten worden

weergegeven in deze infographic. 
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Energiecrisis en duurzaamheid
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Maak je je zorgen over de energiecrisis?
Mening over energiecrisis en energieopwekking
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Energieopwekking moet schade aan
natuur, milieu en klimaat beperken
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Vind je dat je energiezuiniger moet leven?
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Energiezuiniger leven
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Wat doe je om energiezuiniger te leven?

"Ik weet er nog te weinig van"
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Wat houdt je tegen om (meer)
energiezuinig te leven?
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Waarom ben je energiezuiniger gaan leven
of zou je energiezuiniger willen gaan leven?

"Ik heb er het geld niet voor"

Lukt het om door de hogere energiekosten alle
andere uitgaven voor dagelijks leven te doen?
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Wat zou de gemeente voor jou kunnen doen
om je te helpen om energiezuiniger te leven?
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Dit onderzoek is gehouden onder het gezondheids-

panel van de GGD West-Brabant, GGD Hart voor
Brabant en GGD  Brabant-Zuidoost van 16 mei  - 3

juni  2022. Qua samenstelling is het panel niet

representatief voor de hele regio. Om die reden dienen

de resultaten  beschouwd te  worden als een indicatie
voor wat er leeft onder 16-plussers in Brabant.


