
 

Enquête over project MOL-dorpen aardgasvrij 
Beste dorpsbewoners,  
 
Op donderdag 17 maart was in de Gaveborg in Oostwold een feest ter gelegenheid van 
de subsidie die we hebben gekregen om Midwolde, Oostwold en Lettelbert aardgasvrij 
te maken. Tijdens deze avond is een enquête verspreid. Nog niet iedereen heeft deze 
ingevuld dus daarom sturen wij de enquête nog een keer huis-aan-huis.  
 
De vraag aan jullie is om deze enquête in te vullen. Je kunt de enquête inleveren op de 
volgende locaties:  
Midwolde: Hoofdstraat 150  
Lettelbert: Hoofdstraat 198  
Oostwold: De Boomgaard 1 (Gaveborg) 
 
1) Inwoners van de MOL-dorpen krijgen per woning een extra bijdrage voor het 
verduurzamen van hun woningen. Deze extra bijdrage is beschikbaar tot en met het 
einde van 2030. En is stapelbaar op bestaande subsidieregelingen. Om te peilen wie er 
(meteen) mee wil doen, hebben we een paar korte vragen. Ook op de achterkant van dit 
papier staan vragen. 
 

• Wil je meteen aan de slag, wat later of in de laatste fase 
o Eerste groep; 2022 en 2023 
o Middelste groep; 2024 – 2027 
o Laatste groep; 2028 – 2030 

 
2) Bij de uitvoering  van deze energiebesparingsopdracht en het aardgasvrij maken van 
onze woningen gaan we werken met:  
- een klein projectteam dat zorgt voor de organisatie en voor continuïteit en 
- veel werkgroepen om in een paar maanden verschillende thema’s breed uit te zoeken. 
 

• Wil je voor langere tijd deelnemen in het projectteam? (minimaal 2 jaar) 
o Ja 
o nee 

 

• Als je in een werkgroep wilt deelnemen, welke zou(den) dat dan zijn (meer dan 1 
aankruisen mag natuurlijk ook)? 

o inductie koken 
o woningisolatie 
o warmtepompen 
o zonne-energie 
o groen gas 
o energie opslag 
o overdragen van onze kennis en ervaring naar andere dorpen in de gemeente 

Westerkwartier 
o social media 
o digitalisering 
o zoeken naar extra subsidies 
o lokale marktpartijen 
o klankbordgroep 
o andere ideeën en wensen, namelijk:  



3) Eind mei zijn de volgende informatie-avonden. Daar staan echt inhoudelijke zaken op 
de agenda.. Drie avonden met het zelfde programma, zodat iedereen in een wat 
kleinere groep kan deelnemen. We organiseren in elk MOL-dorp een bijeenkomst. Je 
hoeft niet per se naar de bijeenkomst in je eigen dorp, je bent overal welkom. 
 

• Welke onderwerpen zouden er dan aan de orde moeten komen ? 
 

……………….. 
……………….. 
……………….. 

 

• Op welke vragen wil je dan antwoord krijgen? 
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Hoe wil je op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van dit project? 

 
o E-mail 
o Huis aan huis nieuwsbrief 
o Bijeenkomsten 
o Anders, namelijk: ………………………………………………………………….. 

           
5) We zijn op zoek naar een goede herkenbare projectnaam voor dit project, dat de 
komende jaren in onze dorpen loopt. Heb je een  idee voor een projectnaam, laat dat 
dan hieronder weten.  
 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
Wil je verder nog iets kwijt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
 
We willen graag weten hoe we je kunnen bereiken. Wil je daarom je gegevens invullen? We 
gebruiken de lijst alleen intern.  
 
Naam …………………………………………. 
 
Adres  ………………………………………….. 
 
Tel.nr ……………………………………………                             
 
E-mail ………………………………………….. 


