
Afval (scheiden)
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘U Spreekt’. In september/oktober 2019 heeft u
meegewerkt aan een onderzoek naar de woonvisie en afval (scheiden). Hartelijk dank daarvoor! In deze factsheet
delen wij enkele  belangrijke resultaten uit het deel 'afval (scheiden) met u. Ook vertellen we u wat we met de
onderzoeksresultaten gaan doen.

Van de 1.475 panelleden hebben er 842 deelgenomen aan het onderzoek. Dit is een
deelnemerspercentage van 57%. Door het grote aantal deelnemers is sprake van een statistisch
betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek. 842

Respons

Afvalscheiding

6%

Ondanks dat men zegt maximaal te scheiden en recycling belangrijk te vinden, komt er ruim 40% ongescheiden in
het restafval terecht. 68% van de deelnemers denkt echter dat zij zelf (veel) minder dan 40% ongescheiden laten.

Wat  vindt u van het plan dat goede scheiders achteraf geld terug krijgen en dat huishoudens die
slecht scheiden, moeten bijbetalen?

Bent u het eens met het principe 'de vervuiler betaalt'?

Ja, ik ben het hiermee eens Nee, afvalstoffenheffing moet
voor iedereen even hoog zijn
6%90%

Het zou mij stimuleren om
afval (nog) beter te scheiden

Het zou mijn scheidingsgedrag
niet veranderen
66%17%

Scheidt u uw afval?
0% van de deelnemers scheidt nooit afval

Hoe belangrijk vindt u het dat we ons afval zoveel
mogelijk recyclen tot nieuwe grondstoffen zodat

deze niet hoeven te worden verbrand?
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Wat is voor uw huishouden van toepassing?

80% 16%brengt zijn zakken restafval naar een
ondergrondse container

heeft een grijze minicontainer die aan huis
wordt geleegd

Manier om bewoners met grijze container afval
nog beter te laten scheiden - Top 3

Manier om bewoners die restafval wegbrengen
afval nog beter te laten scheiden - Top 3

Meer voorlichting over nut en
noodzaak afvalscheiding

Meer controle en toezicht op
juiste scheiding

Grijze container minder vaak
legen

Meer afvalstromen apart
inzamelen

Meer voorlichting over nut en
noodzaak afvalscheiding

Meer controle en toezicht op
juiste scheiding

40%

28%

17%

45%

30%

19%

Weet u het bedrag dat u per storting van een
afvalzak in de ondergrondse container kwijt

bent?

Weet u het bedrag dat u per lediging van de
grote grijze container kwijt bent?

Ja, < € 1,50 Ja, € 1,50 Ja, > € 1,50 Geen idee

1% 15% 16%68%
68% weet dat een storting €1,50 kost

?
Ja, < € 9,00 Ja, € 9,00 Ja, > € 9,00 Geen idee

15% 20% 34%30%
30% weet dat een lediging €9,00 kost

Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van de ondergrondse container voor restafval?

Het formaat van de opening van de container:

De netheid van de omgeving van de container:

De afstand naar de ondergrondse container:

Het bedieningsgemak van de container:

Of u uw afval kwijt kunt in de container:
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Wat gebeurt er met de resultaten?

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt duidelijk een grote behoefte aan voorlichting. Vooral over het nut
en de noodzaak van afval scheiden. Daar gaan we meer aandacht aan besteden. Ook zetten we (meer) in
op controle en toezicht op de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde afvalstromen.

Nuttige tips om kosten te besparen door (nog) beter te scheiden - Top 3 gekozen tips

Breng overbodige textiel naar

de textielcontainer. Ook kapotte

en versleten kleding, schoenen,

gordijnen, hand- en theedoeken,

beddengoed en zelfs knuffels

mogen er in.

22%

Breng groot en klein grofvuil naarAalbers in Aalten of Te Grotenhuisin Dinxperlo, of laat het ophalen.Kleine elektrische apparaten (meteen stekker of op batterijen) kuntu hier gratis inleveren.

21%

Gooi vlees- en visresten

(incl. graten, schelpen en

botjes) en eierschalen bij het

gft en etensresten. Alle

etensresten mogen namelijk

bij het gft, ook als het eten

gebakken of gekookt is.

16%

Papier

Alle papier en karton doe ik in de
(blauwe) papiercontainer

94%

Papiercontainer is te klein, daarom
belandt er ook papier en karton bij

restafval

5%

Lastig voor elk klein beetje naar de
papiercontainer te gaan, ik doe daarom
ook wel eens papier/karton bij restafval

3%

Welke stelling is op u van toepassing? - Meer antwoorden mogelijk

Wat doet u als de (oranje) pmd-container vol is en u het niet meer kwijt kunt?
Meer antwoorden mogelijk

Dat komt (bijna) nooit voor Ik bewaar het even totdat de
container geleegd is

Ik vraag aan de buren of zij
nog ruimte hebben

GFT

Alle groente-, fruit- en tuinafval
en etensresten doe ik in de

groene container

Etensresten doe ik (meestal)
niet in de groene container

Lastig om voor elk klein beetje
naar de groene container te
gaan, ik doe daarom ook wel

eens gft bij restafval

85% 8% 5%

PMD

55% 29% 29%

Welke stelling is op u van toepassing? - Meer antwoorden mogelijk

PMD PMD


