Afvalinzameling
In juni en juli 2020 vroegen we u via
Lochem Spreekt naar uw mening over
afvalinzameling. Hartelijk dank voor uw
deelname.

Ophalen en legen

Deelnemers en betrouwbaarheid
In totaal vulden 860 van de 1.514 panelleden
(57%) van Lochem Spreekt de vragenlijst in.
Daarnaast deden 280 inwoners aan het
onderzoek mee via een open link. Het totaal
aantal deelnemers komt hiermee op 1.140.
Graag delen wij de belangrijkste resultaten
met u en laten we u weten wat we met de
resultaten doen. Door het grote aantal
deelnemers geeft dit onderzoek een
betrouwbaar en nauwkeurig beeld.

Wat vindt u van de frequentie van het
ophalen en legen van de volgende
minicontainers?
23% voorkeur vaker ophalen
6% voorkeur minder vaak ophalen
PMD
11% voorkeur vaker ophalen

Afvalstoffenheffing
Vindt u het terecht dat een inwoner die
minder restafval produceert een lager
bedrag aan afvalstoffenheffing betaalt dan
een inwoner die meer restafval produceert?

?

83%

12%

5%

Ja

Nee

Weet niet

19% voorkeur minder vaak ophalen
GFT
11% voorkeur vaker ophalen
Papier

12% voorkeur minder vaak ophalen

10% voorkeur vaker ophalen
25% voorkeur minder vaak ophalen
Rest

Thema's

Besparen

Hoe belangrijk vindt u 'milieu', 'kosten' en
'service' bij de afvalinzameling?

Welke diensten kunnen volgens u anders of
stoppen om te besparen? - Top 3

Respondenten konden 10 punten verdelen
over deze thema's, waarbij het belangrijkste
thema de meeste punten krijgt.

64%

GFT-container in de
winter eens in de 4 weken
legen

47%

Stoppen met de BEST-tas

47%

Stoppen met de
chemokar

3,9
Milieu

3,4
Kosten

2,8
Service

BEST

Afval scheiden

Oud papierinzameling

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om
niet al uw afval te scheiden? - Top 3

1.

Wat heeft uw voorkeur voor de inzameling
van papier?

37%

Circulus-Berkel doet de inzameling,
zonder vrijwilligers

26%

Vrijwilligers blijven inzamelen

17%

Ik breng mijn oud papier naar een
bovengrondse container van een
vereniging

8%

Ik breng mijn oud papier naar een
ondergrondse container in mijn
wijk

Overlast door stank en ongedierte (17%)

2. Geen ruimte in/rond huis (9%)
3. Ruimte over in container voor

restafval (grijze container) ( 9%)

63%

Ik scheid al mijn
afvalstoffen

GFT afval

Restafval verlagen

Wat doet u met uw GFT?

Hoe kan de gemeente de hoeveelheid
restafval per inwoner verlagen?

59%
GFT mini
container
65%

Composteren

Bij restafval

15%

5%

Chemisch afval
Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar
gebruik gemaakt van de chemokar?

58%

Geen enkele keer

39%

1-2 keer in het jaar

Bent u bereid om uw klein chemisch afval
naar een afvalbrengpunt te brengen?

?

75%

17%

8%

Ja

Nee

Weet niet

Meer voorlichting geven
over nut en noodzaak van
het scheiden van afval

Wat gebeurt er met de resultaten?
De gemeente betrekt de uitkomsten van het
onderzoek
bij
het
opstellen
van
het
Grondstoffenplan 2021-2025. In dit plan staan
voorstellen voor de afvalinzameling en
afvalstoffenheffing vanaf 1 januari 2021. Eind
2020
besluit de gemeenteraad over het
Grondstoffenplan.

