
U spreekt

Circulaire economie
In augustus/september 2021 heeft u meegedaan aan het onderzoek over circulaire economie in de gemeente 
Aalten. Hartelijk dank daarvoor! In totaal hebben 605 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Met het aantal 
respondenten kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,93% uitspraken worden 
gedaan over de populatie. Hieronder ziet u de belangrijkste resultaten en leest u wat we daarmee willen doen. 

Circulaire economie en afval
‘Ik vind de klimaatverandering een belangrijk 
probleem dat we ook in de gemeente Aalten 
moeten aanpakken’

(helemaal) 
eens
82%

neutraal
14%

(helemaal) 
oneens

4%

‘Een circulaire economie is noodzakelijk om de 
klimaatverandering tegen te gaan’ 

(helemaal) 
eens
85%

neutraal
10%

(helemaal) 
oneens

3%

Enkele resultaten:

79% ziet geen mogelijkheid om afval (nog) beter te scheiden, ze scheiden al het afval al

50% gooit weleens (een deel van) een maaltijd weg

50% gooit weleens ongelezen reclamefolders weg

Voedselverspilling

Hoe vaak gooit u voedsel weg?

dagelijks
2%

meerdere keren per week
13%

meerdere keren per 
maand of minder

50%

(bijna) nooit
35%



Lokaal voedsel
Hoe vaak koopt u lokaal geproduceerd voedsel?

5% (bijna) altijd

32% vaak

44% soms

13% zelden of (bijna) nooit

5% weet ik niet

Hoe vaak koopt u biologisch voedsel?

5% (bijna) altijd

19% vaak

37% soms

37% zelden of (bijna) nooit

2% weet ik niet

Duurzame landbouw
‘Ik vind dat (meer) boeren in de gemeente Aalten in de komende 10 jaar zo veel mogelijk moeten 
overschakelen op een vorm van kringlooplandbouw’

(helemaal) 
eens
54%

neutraal
31%

(helemaal) 
oneens

7%

Enkele resultaten:

76% vindt het (heel) belangrijk dat boeren maatregelen 
nemen op en rond hun bedrijf ten gunste van natuur en 
landschap

69% vindt het (heel) belangrijk dat het 
samenwerkingsverband ‘De Marke’ wordt ondersteund 
door de Regio Achterhoek, ook financieel.

Duurzaam (ver)bouwen
 ‘Hoe belangrijk vindt u duurzaamheid bij het inrichten, verbouwen en aanpassen van uw woning?’

Belangrijkste redenen:(heel) 
belangrijk

82%

neutraal
15%

(heel) 
onbelangrijk

2%
83% een lagere energierekening

78% goed voor het milieu



Duurzaam (ver)bouwen
Wat doet u op dit moment in uw tuin op het gebied 
van duurzaamheid?

75% 
heeft veel planten en 

struiken in de tuin

63% 
heeft een nestkastje en/of 

een insectenhotel

Wat vindt u belangrijk bij de inrichting van 
uw wijk?

81% 
vindt het belangrijk 

dat er zoveel mogelijk 
grondstoffen (zoals stenen, 

tegels, straatmeubilair) 
hergebruikt worden bij de 
herinrichting van hun wijk

57% 
vindt dat de gemeente 

moet zorgen voor 
voldoende laadpalen voor 

elektrische auto’s in de 
openbare ruimte

Producten

87% probeert zo lang mogelijk gebruik te maken van een aangekocht product

37% heeft de laatste keer dat een apparaat niet werkte deze (laten) repareren

36% heeft een vervangend apparaat nieuw gekocht

Tweedehands (ver)kopen is goed voor de circulaire economie. 
Waar heeft u wel eens gebruik van gemaakt? Top-4

Kringloopwinkels 
81%

Marktplaats.nl 
78%

Rommelmarkten / 
kofferbakverkoop 

43%

Facebook vraag en aanbod 
groepen 

37%

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de beleidsnota circulaire economie van de gemeente 
Aalten.


