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Woonvisie

Het grootste deel (83%) van de respondenten woont in een koopwoning. De respondenten vinden vooral de starters (47%) de allerbelangrijkste
doelgroep op de woningmarkt. Van de respondenten met een koopwoning geeft 50% aan de starters de belangrijkste groep te vinden. De
respondenten met een huurwoning geven meer gespreide antwoorden met de starters (28%) als de belangrijkste groep, gevolgd door mensen met
een laag inkomen (24%) en senioren (21%).

Ruim een kwart (29%) van de respondenten vindt nieuwbouw vooral belangrijk om woningen van goede kwaliteit toe te voegen. Dan kunnen
woningen waar weinig vraag naar is worden gesloopt. Van de respondenten met een koopwoning vindt 31% dit het belangrijkst en van de
respondenten met een huurwoning 22%. Daarnaast geeft 26% (koopwoning 26%, huurwoning 24%) aan dat er niet te veel woningen gebouwd
moeten worden en geeft 25% (koopwoning 24%, huurwoning 32%) aan dat er meer woningen gebouwd moeten worden omdat de vraag naar
woningen momenteel veel groter is dan het aanbod.

Ruim de helft (53%) van de respondenten geeft aan dat er op dit moment een tekort aan sociale huurwoningen in de gemeente Aalten is.
Daarnaast worden zowel levensbestendige woningen en betaalbare rij- of hoekwoningen genoemd door 40% van de respondenten. De
respondenten met een koopwoning noemen sociale huurwoningen (52%) en betaalbare rij- of hoekwoning (42%) het vaakst. De respondenten met
een huurwoning noemen sociale huurwoningen (62%) en levensloopbestendige woningen (39%) het vaakst.

De helft (50%) van de respondenten geeft aan dat stimulering van tijdige verhuizing van senioren naar levensloopbestendige woningen het
mogelijk maakt dat ouderen en mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen wonen. 43% geeft aan dat realiseren van tijdige
woningaanpassingen om in de huidige woning te kunnen blijven wonen een goede mogelijkheid is.

57% van de respondenten geeft aan dat de woningcorporatie de komende jaren de meeste aandacht moet besteden aan het betaalbaar houden
van woningen. 40% geeft aan dat er meer geïnvesteerd moet worden in het levensloopbestendig maken van woningen. De respondenten met een
koopwoning noemen woningen betaalbaar houden (54%) en meer investeren in het levensloopbestendig maken van woningen (44%) het vaakst.
De respondenten met een huurwoning noemen woningen betaalbaar houden (75%) en meer sociale huurwoningen bouwen (33%) het vaakst.

14% van de respondenten geeft aan dat er veel vraag is naar creatieve, vernieuwende woonvormen en 51% geeft aan dat er een bescheiden
vraag naar is. Deze respondenten hebben aangegeven hierbij vooral aan geclusterde seniorenwoningen, meergeneratiewoningen en Tiny Houses
te denken. Deze antwoorden staan in het bijlagenboek weergegeven.

38% (koopwoning 35%, huurwoning 53%) van de respondenten heeft aangegeven dat de betaalbaarheid van het wonen het belangrijkste
onderwerp is voor de woonvisie van de gemeente Aalten. 20% (koopwoning 21%, huurwoning 17%) noemt wonen met zorg/ langer zelfstandig
wonen.

Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat energieverbruik (48%), de mate van privacy (48%) en de grootte van de woning (48%) de
belangrijkste aspecten aan een woning zijn. De grootste verschillen tussen de respondenten met een koopwoning en een huurwoning zijn: eigen
oprit/ parkeerplaats (koopwoning 22%, huurwoning 11%), de bouwkwaliteit (koopwoning 35%, huurwoning 27%) en de grootte van de woning
(koopwoning 49%, huurwoning 41%).
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65% van de respondenten geeft aan de mate van rust/ privacy het belangrijkste aspect van de woonomgeving is. De afstand tot dagelijkse
voorzieningen (64%) en de hoeveelheid groen in de directe omgeving van de woning (59%) zijn ook veelvuldig genoemd. De grootste verschillen
tussen de respondenten met een koopwoning en een huurwoning zijn: de hoeveelheid groen in de directe omgeving van de woning (koopwoning
61%, huurwoning 43%), de mate van rust/privacy (koopwoning 68%, huurwoning 52%) en de parkeergelegenheid (koopwoning 34%, huurwoning
43%).

Afval en afvalscheiding

Het grootste deel van de respondenten vindt het zeer belangrijk (61%) of belangrijk (33%) dat afval zoveel mogelijk hergebruikt wordt. 1% vindt het
(zeer) onbelangrijk.

53% van de respondenten scheidt al hun afval. 46% van de respondenten scheidt zo veel mogelijk afval. 93% van de respondenten houdt papier
en karton altijd gescheiden van het restafval. 90% houdt glas altijd gescheiden van het restafval. 56% houdt textiel altijd gescheiden van het
restafval.

80% van de respondenten brengt de zakken met restafval naar een ondergrondse container. Van deze respondenten is 70% (zeer) tevreden over
de afstand naar de ondergrondse container. Daarentegen is 56% (zeer) ontevreden over het formaat van de opening van de container.

16% van de respondenten heeft een grijze minicontainer die aan huis wordt geleegd. Hiervan geeft 40% aan dat meer voorlichting over het nut en
de noodzaak van afvalscheiding kan helpen om bewoners met een grijze container beter te laten scheiden. In 2018 was ongeveer 40% van het
restafval geen echt restafval, maar herbruikbaar materiaal. 16% van de respondenten denkt dat het percentage restafval in het eigen huishouden
(veel) hoger ligt dan 40%. 68% denkt dat het percentage lager dan 40% ligt.

De container voor verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken wordt een keer in de 4 weken geleegd. Respondenten hebben aangegeven wat
zij doen als de container vol is en zij het afval niet meer kwijtkunnen. Ruim de helft (55%) van de respondenten geeft aan dat het bijna nooit voor
komt dat de container vol is en de respondent het afval niet meer kwijt kan. 29% geeft aan de afval te bewaren totdat de container is geleegd en
ook 29% vraag aan de buren of ze nog ruimte hebben.

85% van de respondenten doet alle groenteafval, fruitafval, tuinafval en etensresten in de groene container. Alle huishoudens (ook hoogbouw)
hebben recht op een papiercontainer. De (blauwe) papiercontainer is gratis en u betaalt ook niet voor het laten legen (elke vier weken). Toch zit er
nog 12% papier in het restafval. 94% van de respondenten doet alle papier en karton in de (blauwe) papiercontainer.

In 2018 is in de gemeente Aalten gemiddeld per persoon 47 kg restafval ingezameld. We zijn daarmee op de goede weg richting de 30 kg per
persoon die de rijksoverheid voor 2025 als doel heeft gesteld. Van de respondenten die de zakken restafval naar een ondergrondse container
brengen geeft 45% aan dat de gemeente Aalten meer voorlichting over het nut en de noodzaak van afvalscheiding moet geven om het afval
scheiden nog verder te stimuleren.

90% van de respondenten is het eens met het principe ‘de vervuiler betaalt’ (inwoners die veel restafval aanbieden, betalen meer dan inwoners die
het afval goed scheiden).
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Bijna twee derde (66%) van de respondenten vindt het geen goed plan dat iedereen vooraf hetzelfde bedrag betaalt voor restafval, maar dat goede
scheiders achteraf geld terugkrijgen en slechte scheiders achteraf moeten bijbetalen. 17% vindt het wel een goed plan. Van de respondenten die
de zakken restafval naar een ondergrondse container brengen weet 68% dat een storting €1,50 kost.

Van de respondenten die een grijze minicontainer hebben, geeft 12% aan een kleine (140 liter) grijze container te hebben. 88% heeft een grote
(240 liter) grijze container.

Van de respondenten met een grote grijze container weet 30% correct dat een lediging €9,00 kost. 34% geeft aan het niet te weten en de overige
36% heeft een fout bedrag geantwoord. Van de respondenten met een kleine container weet 24% het juiste bedrag van €5,25 en weet 51% het
niet. De resultaten over de kleine grijze container zijn vanwege het lage aantal respondenten (n=19) indicatief.

22% van de respondenten vindt het brengen van overbodige textiel naar de textielcontainer een nuttige tip. 21% vindt het brengen van groot en
klein grof vuil naar Aalbers in Aalten of Te Grotenhuis in Dinxperlo of het laten ophalen daarvan een nuttige tip. 60% wist het eigenlijk allemaal al
wel.

U Spreekt
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In opdracht van gemeente Aalten heeft Moventem een onderzoek over afval en woonvisie uitgevoerd onder de 1.475 leden van U Spreekt.

De panelleden hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen tussen woensdag 11 september en zondag 6 oktober 2019. Er is
1 keer een reminder verstuurd, aan iedereen waarvan nog geen ingevulde vragenlijst was ontvangen.

In totaal hebben 842 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld, waarvan 33 offline. Een respons-rate van 57%.

Met het aantal respondenten (842) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,31% uitspraken worden gedaan over
de populatie.

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het
aantal antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel
respondenten (‘n’) de betreffende vraag hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen
konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze
rapportage te vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten. Deze
bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage Afval &
Woonvisie’.
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U Spreekt

83%

10%

4%

3%

1%

Ik woon in een koopwoning

Ik woon in een sociale huurwoning
(van De Woonplaats of een andere

woningcorporatie)

Ik woon in een particuliere
huurwoning

Ik ben inwonend (bij ouders /
familie / vrienden)

Anders, namelijk:

Wat is uw huidige woonsituatie? (n=842)

47%

15%

14%

13%

6%

5%

Starters

Senioren

Gezinnen met kinderen

Mensen met een laag
inkomen

Mensen met een zorgvraag

Andere doelgroep, namelijk:

Welke doelgroep op de woningmarkt vindt u het 
allerbelangrijkst? (n=842)

Het grootste deel (83%) van de respondenten

woont in een koopwoning.

De respondenten vinden vooral de starters (47%)

de allerbelangrijkste doelgroep op de woningmarkt.

Koopwoning Huurwoning

n= 708 110

Starters 50% 28%

Senioren 14% 21%

Gezinnen met kinderen 15% 9%

Mensen met een laag inkomen 11% 24%

Mensen met een zorgvraag 5% 9%

Andere doelgroep, namelijk: 4% 9%

Welke doelgroep op de woningmarkt 

vindt u het allerbelangrijkst? 
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U Spreekt

29%

26%

25%

5%

4%

11%

Nieuwbouw is vooral belangrijk om
woningen van goede kwaliteit toe te
voegen. Dan kunnen woningen waar

weinig vraag naar is, worden gesloopt.

We moeten niet teveel woningen bouwen.
Er is nu weliswaar veel vraag, maar op

lange termijn stagneert die vraag door de
vergrijzing en bevolkingskrimp.

Er moeten meer woningen gebouwd
worden, want de vraag naar woningen is
momenteel veel groter dan het aanbod.

Er moeten vooral tijdelijke woningen
gebouwd worden (die maximaal 10 jaar
blijven staan), om de huidige vraag naar

woningen in te vullen.

We moeten helemaal geen woningen
bouwen. Door de bevolkingskrimp hebben

we op termijn een overschot aan
woningen.

Anders, namelijk:

Wat vindt u het meest belangrijk als het gaat om de 
nieuwbouw van woningen in de gemeente Aalten? (n=842)

Ruim een kwart (29%) van de respondenten vindt

nieuwbouw vooral belangrijk om woningen van

goede kwaliteit toe te voegen. Dan kunnen woningen

waar weinig vraag naar is worden gesloopt.

Daarnaast geeft 26% aan dat er niet te veel

woningen gebouwd moeten worden en geeft 25%

aan dat er meer woningen gebouwd moeten worden

omdat de vraag naar woningen momenteel veel

groter is dan het aanbod.

Koopwoning Huurwoning

n= 708 110

Nieuwbouw is vooral belangrijk om 

woningen van goede kwaliteit toe te voegen. 

Dan kunnen woningen waar weinig vraag 

naar is, worden gesloopt.

31% 22%

We moeten niet teveel woningen bouwen. Er 

is nu weliswaar veel vraag, maar op lange 

termijn stagneert die vraag door de 

vergrijzing en bevolkingskrimp.

26% 24%

Er moeten meer woningen gebouwd worden, 

want de vraag naar woningen is momenteel 

veel groter dan het aanbod.

24% 32%

Er moeten vooral tijdelijke woningen 

gebouwd worden (die maximaal 10 jaar 

blijven staan), om de huidige vraag naar 

woningen in te vullen.

5% 5%

We moeten helemaal geen woningen 

bouwen. Door de bevolkingskrimp hebben 

we op termijn een overschot aan woningen.

4% 4%

Anders, namelijk: 10% 13%

Wat vindt u het meest belangrijk als het gaat om de 

nieuwbouw van woningen in de gemeente Aalten? 
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53%

40%

40%

10%

9%

2%

4%

Sociale huurwoningen (< €720 huur)

Levensloopbestendige woningen (zowel keuken,
badkamer, slaapkamer, woonkamer als entree

van de woning zijn zonder traplopen bereikbaar)

Betaalbare rij- of hoekwoning (< € 175.000)

Middeldure en dure koopwoningen (2-onder-1
kap, vrijstaande woning)

Appartementen

Dure huurwoningen (> €720 huur)

Anders, namelijk:

Aan welk woningtype hebben we volgens u op dit moment een 
tekort in de gemeente Aalten? (maximaal 2 antwoorden mogelijk) 

(n=842)

Ruim de helft (53%) van de respondenten geeft aan

dat er op dit moment een tekort aan sociale

huurwoningen in de gemeente Aalten is. Daarnaast

worden zowel levensbestendige woningen en

betaalbare rij- of hoekwoningen genoemd door

40% van de respondenten.

Koopwoning Huurwoning

n= 708 110

Sociale huurwoningen (< €720 huur) 52% 62%

Levensloopbestendige woningen 42% 39%

Betaalbare rij- of hoekwoning (< € 175.000) 42% 22%

Middeldure en dure koopwoningen 10% 8%

Appartementen 9% 9%

Dure huurwoningen (> €720 huur) 1% 1%

Anders, namelijk: 4% 4%

Aan welk woningtype hebben we volgens u op dit 

moment een tekort in de gemeente Aalten? 

(maximaal 2 antwoorden mogelijk)
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U Spreekt

50%

43%

8%

Stimuleren van tijdige verhuizing
van senioren naar

levensloopbestendige woningen
(en vrijkomende woningen inzetten

voor gezinnen)

Realiseren van tijdige
woningaanpassingen om in de

huidige woning te kunnen blijven
wonen

Anders, namelijk:

Ouderen en mensen met een zorgvraag moeten 
steeds langer zelfstandig wonen. Hoe denkt u dat 

dit mogelijk te maken is? (n=842)

57%

40%

31%

31%

3%

Woningen betaalbaar houden (dus
geen of weinig huurverhoging

doorvoeren)

Meer investeren in het
levensloopbestendig maken van

woningen

Meer investeren in het
energiezuiniger maken van

huurwoningen

Meer sociale huurwoningen
bouwen

Anders, namelijk:

Waar zou de woningcorporatie volgens u de 
komende jaren de meeste aandacht aan moeten 
besteden? (maximaal 2 antwoorden mogelijk) 

(n=842)

De helft (50%) van de respondenten geeft aan dat

stimulering van tijdige verhuizing van senioren naar

levensloopbestendige woningen het mogelijk maakt

dat ouderen en mensen met een zorgvraag langer

zelfstandig kunnen wonen. 43% geeft aan dat

realiseren van tijdige woningaanpassingen om in de

huidige woning te kunnen blijven wonen een goede

mogelijkheid is.

57% van de respondenten geeft aan dat de

woningcorporatie de komende jaren de meeste

aandacht moet besteden aan het betaalbaar

houden van woningen. 40% geeft aan dat er meer

geïnvesteerd moet worden in het

levensloopbestendig maken van woningen.

Koopwoning Huurwoning

n= 708 110

Woningen betaalbaar houden (dus geen of weinig 

huurverhoging doorvoeren)
54% 75%

Meer investeren in het levensloopbestendig maken van 

woningen
44% 22%

Meer investeren in het energiezuiniger maken van 

huurwoningen
32% 29%

Meer sociale huurwoningen bouwen 31% 33%

Anders, namelijk: 3% 4%

Waar zou de woningcorporatie volgens u de komende jaren de meeste 

aandacht aan moeten besteden? (maximaal 2 antwoorden mogelijk)
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14%

51%

35%

Ja, daar is veel vraag naar

Ja, er is een bescheiden vraag naar

Nee, hier is geen behoefte aan in
onze gemeente

Is er in de gemeente Aalten volgens u behoefte 
aan creatieve, vernieuwende woonvormen (denk 

aan: Tiny Houses (zeer kleine vrijstaande 
woningen < 50 m²), geclusterde 

seniorenwoningen, meergeneratiewoningen, etc.)? 
(n=842)

38%

20%

12%

11%

11%

5%

4%

De betaalbaarheid van het wonen

Wonen met zorg / Langer
zelfstandig wonen

Energiezuiniger maken van
bestaande woningen

Leefbaarheid

Woningleegstand aanpakken /
voorkomen

De bouw van nieuwe woningen

Ander thema, namelijk:

Wat zou voor u het belangrijkste onderwerp voor 
de woonvisie van de gemeente Aalten moeten 
zijn? Waar moet vooral de nadruk op liggen? 

(n=842)

14% van de respondenten geeft aan dat er veel vraag is naar creatieve,

vernieuwende woonvormen en 51% geeft aan dat er een bescheiden

vraag naar is. Deze respondenten hebben aangegeven hierbij vooral

aan geclusterde seniorenwoningen, meergeneratiewoningen en Tiny

Houses te denken. Deze antwoorden staan in het bijlagenboek

weergegeven.

38% van de respondenten heeft aangegeven dat de betaalbaarheid van

het wonen het belangrijkste onderwerp is voor de woonvisie van de

gemeente Aalten. 20% noemt wonen met zorg/ langer zelfstandig

wonen.

Koopwoning Huurwoning

n= 708 110

Ja, daar is veel vraag naar 14% 19%

Ja, er is een bescheiden vraag naar 51% 44%

Nee, hier is geen behoefte aan in onze gemeente 35% 37% Koopwoning Huurwoning

n= 708 110

De betaalbaarheid van het wonen 35% 53%

Wonen met zorg / Langer zelfstandig wonen 21% 17%

Energiezuiniger maken van bestaande woningen 13% 9%

Leefbaarheid 11% 9%

Woningleegstand aanpakken / voorkomen 12% 5%

De bouw van nieuwe woningen 5% 5%

Ander thema, namelijk: 4% 1%
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48%

48%

48%

34%

33%

24%

21%

20%

5%

Energieverbruik

De mate van privacy

De grootte van de woning

De bouwkwaliteit

De tuin

Volledige gelijkvloerse toegang

Eigen oprit/parkeerplaats

Het ontwerp/de uitstraling van de
woning

Anders, namelijk:

Welke aspecten aan een woning zijn voor u het 
meest van belang? (maximaal 3 antwoorden 

mogelijk) (n=842)

Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat energieverbruik (48%),

de mate van privacy (48%) en de grootte van de woning (48%) de

belangrijkste aspecten aan een woning zijn.

Koopwoning Huurwoning

n= 708 110

Energieverbruik 48% 49%

De mate van privacy 49% 43%

De grootte van de woning 49% 41%

De bouwkwaliteit 35% 27%

De tuin 33% 32%

Volledige gelijkvloerse toegang 24% 28%

Eigen oprit/parkeerplaats 22% 11%

Het ontwerp/de uitstraling van de woning 20% 17%

Anders, namelijk: 4% 9%

Welke aspecten aan een woning zijn voor u het meest van 

belang? (maximaal 3 antwoorden mogelijk)
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65%

64%

59%

36%

28%

12%

7%

6%

2%

Mate van rust/privacy

De afstand tot dagelijkse
voorzieningen

De hoeveelheid groen in de directe
omgeving van de woning

Parkeergelegenheid

Sociale contacten

De afstand tot openbaar vervoer

Afstand tot hoofdwegen / snelweg

De afstand tot sociaal-culturele
voorzieningen

Anders, namelijk:

Welke aspecten van de woonomgeving zijn voor u 
het meest van belang? (maximaal 3 antwoorden 

mogelijk) (n=842)

65% van de respondenten geeft aan de mate van rust/ privacy het

belangrijkste aspect van de woonomgeving is. De afstand tot dagelijkse

voorzieningen (64%) en de hoeveelheid groen in de directe omgeving

van de woning (59%) zijn ook veelvuldig genoemd.

Koopwoning Huurwoning

n= 708 110

Mate van rust/privacy 68% 52%

De afstand tot dagelijkse voorzieningen 65% 63%

De hoeveelheid groen in de directe omgeving van de woning 61% 43%

Parkeergelegenheid 34% 43%

Sociale contacten 29% 28%

De afstand tot openbaar vervoer 11% 12%

Afstand tot hoofdwegen / snelweg 7% 5%

De afstand tot sociaal-culturele voorzieningen 6% 5%

Anders, namelijk: 2% 3%

Welke aspecten van de woonomgeving zijn voor u het 

meest van belang? (maximaal 3 antwoorden mogelijk) 
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U Spreekt

61%

33%

6%

1%

0%

0%

Zeer belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Onbelangrijk

Zeer onbelangrijk

Weet ik niet/ geen mening

Hoe belangrijk vindt u het dat we ons afval zoveel 
mogelijk hergebruiken (recyclen) tot nieuwe 

grondstoffen zodat deze niet hoeven te worden 
verbrand? (n=842) 53%

46%

2%

0%

0%

Ja, ik scheid alles

Ja, ik scheid zoveel mogelijk

Ja, ik scheid soms

Nee, maar dat wil ik wel gaan doen

Nee en dat wil ik ook niet

Scheidt u uw afval? (n=842)

Altijd Vaak Soms Nooit

Papier en karton 93% 7% 0% 0%

Glas 90% 8% 1% 1%

Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) 88% 10% 1% 1%

Verpakkingen van plastic, van metaal en drinkpakken (pmd) 83% 16% 1% 1%

Grof afval, zoals puin en meubels (niet herbruikbaar) 71% 20% 6% 3%

Elektrische apparaten 71% 21% 6% 2%

Klein chemisch afval (kca) 69% 21% 8% 3%

Textiel 56% 33% 9% 2%

Als u naar uw huishouden kijkt, hoe vaak houdt u dan de 

volgende soorten afval gescheiden van het restafval? (n=842)
Het grootste deel van de respondenten vindt het

zeer belangrijk (61%) of belangrijk (33%) dat

afval zoveel mogelijk hergebruikt wordt. 1%

vindt het (zeer) onbelangrijk.

53% van de respondenten scheidt al hun afval.

46% van de respondenten scheidt zo veel

mogelijk afval.

93% van de respondenten houdt papier en

karton altijd gescheiden van het restafval. 90%

houdt glas altijd gescheiden van het restafval.

56% houdt textiel altijd gescheiden van het

restafval.
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80%

16%

4%

Ik breng mijn zakken
restafval naar een

ondergrondse container

Ik heb een grijze
minicontainer die aan huis

wordt geleegd

Anders, namelijk:

Wat is voor uw huishouden van 
toepassing? (n=842)

Zeer 

tevreden
Tevreden Neutraal Ontevreden

Zeer 

ontevreden

De afstand naar de ondergrondse container 28% 42% 14% 13% 4%

Of u uw afval altijd kwijt kunt in de container 21% 48% 17% 10% 3%

De netheid van de omgeving van de container 20% 58% 15% 5% 1%

Het bedieningsgemak van de container 16% 53% 21% 8% 2%

Het formaat van de opening van de container 4% 18% 22% 38% 18%

Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van de 

ondergrondse container voor restafval? (n=662)

80% van de respondenten brengt de

zakken met restafval naar een

ondergrondse container. Van deze

respondenten is 70% (zeer) tevreden

over de afstand naar de ondergrondse

container. Daarentegen is 56% (zeer)

ontevreden over het formaat van de

opening van de container.

40%

28%

17%

13%

12%

16%

18%

Meer voorlichting over het nut en de
noodzaak van afvalscheiding

Meer controle en toezicht op juiste
scheiding

De grijze container minder vaak legen

De grote grijze container (240 liter)
vervangen door een kleinere (140 liter)

Restafval duurder maken

Anders, namelijk:

Weet ik niet / geen mening

Wat kan helpen om de bewoners met een grijze container 
hun afval nog beter te laten scheiden? (Meerdere 

antwoorden mogelijk) (n=144)

16% van de respondenten heeft

een grijze minicontainer die aan

huis wordt geleegd. Hiervan

geeft 40% aan dat meer

voorlichting over het nut en de

noodzaak van afvalscheiding kan

helpen om bewoners met een

grijze container beter te laten

scheiden.



2.2 Afval en afvalscheiding

20

U Spreekt

5%

11%

12%

26%

42%

4%

Veel hoger

Hoger

Ongeveer gelijk

Lager

Veel lager

Geen enkel idee

Denkt u dat het percentage van 40% herbruikbaar 
materiaal in het restafval in uw eigen huishouden 

hoger of lager is? (n=842)

55%

29%

29%

10%

0%

5%

Dat komt (bijna) nooit voor

Ik bewaar het even totdat de container
geleegd is

Ik vraag aan de buren of zij nog ruimte
hebben

Ik gooi de rest in de container voor
restafval

Ik vraag eenmalig bij de gemeente
toestemming om mijn overtollig pmd in

een ondergrondse pmd-container te
mogen storten

Anders, namelijk:

Wat doet u als de container vol is en u het niet meer 
kwijt kunt? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=842)

In 2018 was ongeveer 40% van het restafval geen echt

restafval, maar herbruikbaar materiaal. 16% van de

respondenten denkt dat het percentage restafval in het eigen

huishouden (veel) hoger ligt dan 40%. 68% denkt dat het

percentage lager dan 40% ligt.

De container voor verpakkingen van plastic, metaal en

drinkpakken wordt een keer in de 4 weken geleegd.

Respondenten hebben aangegeven wat zij doen als de

container vol is en zij het afval niet meer kwijtkunnen. Ruim de

helft (55%) van de respondenten geeft aan dat het bijna nooit

voor komt dat de container vol is en de respondent het afval

niet meer kwijt kan. 29% geeft aan de afval te bewaren totdat

de container is geleegd en ook 29% vraag aan de buren of ze

nog ruimte hebben.
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85%

8%

5%

3%

2%

1%

1%

1%

6%

Ik doe alle groenteafval, fruitafval, tuinafval en etensresten
in de groene container

Etensresten doe ik (meestal) niet in de groene container

Ik vind het lastig om voor elk klein beetje naar de groene
container te gaan en doe daarom ook wel eens gft bij het

restafval

Ik vind de gft-container vies en breng mijn gft liever wat
vaker weg met het restafval

Ik heb geen groene container en die wil ik ook niet

Ik weet niet goed wat er wel en niet in de groene container
mag

Mijn gft-container is te klein, daarom belandt er ook gft bij
het restafval

Ik heb geen groene container, maar die wil ik wel

Geen van deze stellingen is op mij van toepassing

Welke stelling is voor u van toepassing? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=842)

85% van de respondenten doet alle

groenteafval, fruitafval, tuinafval en

etensresten in de groene container.

Alle huishoudens (ook hoogbouw) mogen

een groene container hebben. De groene

container voor gft is gratis en inwoners

hoeven niet te betalen voor leging (elke

twee weken). Toch is van het restafval nog

meer dan een zesde deel gft. Het afvoeren

van gft kost daarmee dus onnodig geld.
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94%

5%

3%

0%

2%

Ik doe alle papier en karton in de
(blauwe) papiercontainer

Mijn papiercontainer is te klein,
daarom belandt er ook papier en

karton bij het restafval

Ik vind het lastig om voor elk beetje
papier naar de papiercontainer te

gaan en doe daarom ook wel eens
papier of karton bij het restafval

Ik wist niet dat er ook karton in de
papiercontainer mag

Geen van deze stellingen is op mij
van toepassing

Welke stelling is voor u van toepassing? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=842)

45%

30%

19%

7%

21%

14%

Meer voorlichting over het nut en
de noodzaak van afvalscheiding

Meer controle en toezicht op juiste
scheiding

Meer afvalstromen apart inzamelen

Restafval duurder maken

Anders, namelijk:

Weet ik niet / geen mening

Wat zou de gemeente Aalten in z'n algemeenheid 
kunnen of moeten doen om het afvalscheiden nog 

verder te stimuleren? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) (n=663)

Alle huishoudens (ook hoogbouw) hebben recht op een papiercontainer. De (blauwe) papiercontainer is gratis en u

betaalt ook niet voor het laten legen (elke vier weken). Toch zit er nog 12% papier in het restafval. 94% van de

respondenten doet alle papier en karton in de (blauwe) papiercontainer.

In 2018 is in de gemeente Aalten gemiddeld per persoon 47 kg restafval ingezameld. We zijn daarmee op de goede weg

richting de 30 kg per persoon die de rijksoverheid voor 2025 als doel heeft gesteld. Van de respondenten die de zakken

restafval naar een ondergrondse container brengen geeft 45% aan dat de gemeente Aalten meer voorlichting over het

nut en de noodzaak van afvalscheiding moet geven om het afval scheiden nog verder te stimuleren.

Onderstaande vraag is alleen gesteld aan de

respondenten die de zakken restafval naar

een ondergrondse container brengen.
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90%

6%

4%

Ja

Nee, ik vind dat de
afvalstoffenheffing voor alle

inwoners even hoog moet zijn

Weet ik niet / geen mening

Inwoners die veel restafval aanbieden, betalen 
meer dan inwoners die het afval goed scheiden. 

Dit doen wij vanuit het principe ‘de vervuiler 
betaalt’. Bent u het met dit principe eens? (n=842)

66%

17%

9%

8%

Ik vind het geen goed plan; het zou
mijn scheidingsgedrag niet

veranderen

Dat vind ik een goed plan; het zou
mij stimuleren om mijn afval (nog)

beter te scheiden

Anders, namelijk:

Weet ik niet / geen mening

De kosten voor het restafval betaalt u nu achteraf. Stel, de 

gemeente besluit dit voortaan vooraf in rekening te brengen. 

Iedereen betaalt dan vooraf hetzelfde (gemiddelde) bedrag voor 

het restafval. Dit zou betekenen dat goede scheiders achteraf 

geld terug krijgen en dat huishoudens die slecht scheiden, 

moeten bijbetalen. Wat zou u daarvan vinden? (n=842)

90% van de respondenten is het eens met het

principe ‘de vervuiler betaalt’ (inwoners die

veel restafval aanbieden, betalen meer dan

inwoners die het afval goed scheiden).

Bijna twee derde (66%) van de respondenten

vindt het geen goed plan dat iedereen vooraf

hetzelfde bedrag betaalt voor restafval, maar

dat goede scheiders achteraf geld

terugkrijgen en slechte scheiders achteraf

moeten bijbetalen. 17% vindt het wel een

goed plan.
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2%

2%

11%

68%

1%

16%

Ja, dit kost meer dan € 3,00

Ja, dit kost  € 3,00

Ja, dit kost € 2,50

Ja, dit kost € 1,50

Ja, dit kost minder dan € 1,50

Ik heb geen idee wat een storting
kost

Weet u, zonder dit op te zoeken, het bedrag dat u 
per storting van een afvalzak in de ondergrondse 

restafvalcontainer kwijt bent? (n=663)

Onderstaande vraag is alleen gesteld aan de

respondenten die de zakken restafval naar

een ondergrondse container brengen.

88%

12%

Heeft u een grote (240 liter) of een kleine (140 liter) 
grijze container, voor het restafval? (n=144)

Ik heb een grote (240
liter) grijze container

Ik heb een kleine (140
liter) grijze container

Onderstaande vraag is alleen gesteld aan de

respondenten die een grijze minicontainer

hebben die aan huis wordt geleegd.

Van de respondenten die de zakken restafval

naar een ondergrondse container brengen

weet 68% dat een storting €1,50 kost.

Van de respondenten die een grijze

minicontainer hebben, geeft 12% aan een

kleine (140 liter) grijze container te hebben.

88% heeft een grote (240 liter) grijze

container.
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6%

2%

12%

30%

15%

34%

Ja, dit kost meer dan € 10,00

Ja, dit kost € 10,00

Ja, dit kost € 9,50

Ja, dit kost € 9,00

Ja, dit kost minder dan € 9,00

Ik heb geen idee wat dit kost

Weet u, zonder dit op te zoeken, wat u per lediging 
van de grote grijze container (240 liter) kwijt bent? 

(n=125)

Onderstaande vraag is alleen gesteld aan de

respondenten die een grote grijze container hebben.

Onderstaande vraag is alleen gesteld aan de respondenten

die een kleine grijze container hebben. Door het lage aantal

respondenten zijn de resultaten indicatief.

7%

4%

6%

24%

9%

51%

Ja, dit kost meer dan € 6,25

Ja, dit kost € 6,25

Ja, dit kost € 5,75

Ja, dit kost € 5,25

Ja, dit kost minder dan € 5,25

Ik heb geen idee wat dit kost

Weet u, zonder dit op te zoeken, wat u per lediging 
van de  kleine grijze container (140 liter) kwijt 

bent? (n=19)

Van de respondenten met een grote grijze

container weet 30% correct dat een lediging

€9,00 kost. 34% geeft aan het niet te weten en

de overige 36% heeft een fout bedrag

geantwoord.

Van de respondenten met een kleine container

weet 24% het juiste bedrag van €5,25 en weet

51% het niet. De resultaten over de kleine

grijze container zijn vanwege het lage aantal

respondenten (n=19) indicatief.
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22%

21%

16%

15%

13%

12%

10%

60%

Breng uw overbodige textiel naar de textielcontainer. Ook kapotte en
versleten kleding, schoenen, gordijnen, hand- en theedoeken,

beddengoed en zelfs knuffels mogen er in.

Breng groot en klein grofvuil naar Aalbers in Aalten of Te Grotenhuis in
Dinxperlo, of laat het ophalen. Kleine elektrische apparaten (met een

stekker of op batterijen) kunt u hier gratis inleveren

Gooi uw vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes) en
eierschalen bij het gft en etensresten. Alle etensresten mogen namelijk bij

het gft, ook als eten gebakken of gekookt is.

Koop een handig gft-bakje voor etensresten in de keuken. Zo voorkomt u
dat het afval in de keuken gaat stinken.

Gooi vanaf nu uw koffiefilters met koffie in de bak voor gft en etensresten.
De filters zijn namelijk afbreekbaar tot compost.

Bekijk welk afval in welke bak hoort in de gemeente Aalten. Zo zorgt u
voor een waardevolle afvalstroom

Gebruik de grote afvalbak in huis niet voor restafval maar voor
verpakkingen van plastic, van metaal en drinkpakken. Het restafval kunt u

kwijt in een klein afvalbakje.

Ik wist dit eigenlijk allemaal wel

U kunt kosten besparen door (nog) beter te scheiden. Daarom hebben wij tot slot voor u enkele tips 
om het scheiden van afval makkelijker te maken. Welke van de onderstaande tips vindt u nuttig? (Meer 

antwoorden mogelijk) (n=842)

22% van de respondenten vindt het

brengen van overbodige textiel naar de

textielcontainer een nuttige tip. 21%

vindt het brengen van groot en klein

grof vuil naar Aalbers in Aalten of Te

Grotenhuis in Dinxperlo of het laten

ophalen daarvan een nuttige tip. 60%

wist het eigenlijk allemaal al wel.



Bijlagen



Bijlage I - Achtergrondvariabelen

28

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar

leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de

mogelijke invloed van de niet geheel representatieve

steekproef weg te nemen. Op deze pagina staan ongewogen

resultaten. De rest van de rapportage bevat gewogen

resultaten. Meer informatie over de weging staat in bijlage 2

weergegeven.

U Spreekt

56%

44%

Geslacht (n=842)

Man

Vrouw

3%

10%

15%

23%

28%

20%

18 t/m 29

30 t/m 39

40 t/m 49

50 t/m 59

60 t/m 69

> 69

Leeftijd (n=842)

56%

22%

6%

3%

2%

2%

2%

1%

6%

Aalten

Dinxperlo

Bredevoort

Lintelo

De Heurne

IJzerlo

Barlo

Haart

Buitengebied van de gemeente

Woonplaats (n=842)
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de
populatie. In kwantitatief onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze
niet door toeval wordt veroorzaakt. Het betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te
gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op
dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in 95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een
foutmarge van bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de
steekproef. Concreet: indien een onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een
bepaald aspect, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge
van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (842) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 3,31% nauwkeurigheid uitspraken
worden gedaan op een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

Weging

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet
geheel representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in
ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met
een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten tussen de 40 en 49 jaar, krijgt een respondent tussen de 30 en 39 jaar bijvoorbeeld
weegfactor 1,20 en een respondent tussen de 50 en 59 jaar (die oververtegenwoordigd is) weegfactor 0,87. Weegfactoren mogen niet te groot zijn
(een groep in een steekproef met een aandeel van bijvoorbeeld 5%, kan niet worden ‘opgeblazen’ tot 50%). Doorgaans wordt een maximale
weegfactor van 3 en een minimale weegfactor van 0,5 gehanteerd.

Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd.

U Spreekt


