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Inzameling grof vuil

Onderzoeksopzet

U heeft meegedaan aan het onderzoek over grof  afval via het inwonerspanel 'Oude IJsselstreek Spreekt'.
Hartelijk dank daarvoor. Hierbij enkele belangrijke resultaten en informatie over het vervolg.

Grof groen afval

841 van de 1.366 panelleden vulden de enquête in. Dat is een reactiepercentage van 60,2%. Door het grote aantal
deelnemers geeft dit onderzoek een betrouwbaar en nauwkeurig beeld.

Op dit moment haalt de gemeente (buha) vier keer per jaar snoei- en tuinafval op.

82% 18%
Ja Nee

Wist u dat de buha vier keer per jaar grof groen
afval ophaalt?

4x per
jaar

3x per
jaar

2x per
jaar

1x per
jaar

Geen
enkele keer

Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar uw groen
afval laten ophalen?

Respondenten die hun afval hebben laten
ophalen door de gemeente:

Is het voor u voldoende dat het grof groen afval vier keer
per jaar wordt opgehaald?

Wat doet u met het grof groen afval wanneer u
het niet kwijt kunt?

In stukken knippen en in de groene container

Afvoeren via andere manieren af, zoals verbranden

Afvoeren via een particulier brengpunt

Ja
Nee

Ik heb dit afval nooit
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Wat gebeurt er met de resultaten?

Grof grijs afval en huisraad
Komt het weleens voor dat u grof grijs afval of afgedankte

huisraad weggooit in de grijze container (restafval)?

Ja, vaak Ja, soms Nee Ik heb nooit
grof grijs afval

Top 3 - Redenen om grof grijs afval of huisraad in de grijze
container te doen

Toekomst

Wist u dat u de stichting Aktief in Doetinchem 
kunt benaderen voor het ophalen/brengen van uw (niet)

herbruikbare huisraad?

Wist u dat u afval zoals puin, bouw 
en sloopafval, bielzen etc. naar particuliere 

verzamelpunten moet brengen binnen de gemeente?

Te duur om via brengpunten af te voeren

Te ingewikkeld om (via de regels) af te voeren

Wist niet dat het niet in de grijze container mag

Ja, voor 
herbruikbare

huisraad

Ja, voor niet 
herbruikbare

huisraad

Gemiddeld benaderden deelnemers Aktief 2 tot 3 keer
per jaar. 88% is (zeer) tevreden over de dienstverlening.

3% is (zeer) ontevreden.

84% 42% 14%

Nee

Nee

Ja

Gemiddeld gaan deelnemers 2 tot 3 keer per jaar naar
een particulier verzamelpunt. 56 % is (zeer) tevreden

over de dienstverlening. 18% is (zeer) ontevreden.

81%

19%

42% Een gemeentelijke milieustraat voor alles

35% De huidige manier van afval inzamelen

Via het inwonerpanel “Oude IJsselstreek Spreekt” is een onderzoek uitgezet rond het thema grof huishoudelijk afval.
Het college van B&W van Oude IJsselstreek wil de mogelijkheden onderzoeken voor inzameling van grof
huishoudelijk afval en legt een aantal scenario’s voor aan de gemeenteraad. We gaan hiermee voor uitstekende
service aan onze inwoners, en extra stappen op weg naar onze milieudoelen. Om tot een zorgvuldige afweging te
komen wordt een aantal verschillende scenario’s onderzocht en uitgewerkt. Ook de resultaten van het onderzoek via
het Inwonerpanel nemen wij mee in de afweging van de verschillende scenario’s voor inzameling van grof
huishoudelijk afval.

Bent u bereid extra afvalstoffenheffing te betalen voor een ander systeem en zo ja, hoeveel?

45% 34% 16% 6%

Nee Ja, €5 tot €10 Ja, €10 tot €20 Anders

Welk grof afval inzamelingssyteem heeft uw voorkeur?

51%

39%

5%5%

De kosten van grof huishoudelijk afval worden tot een bepaalde  hoeveelheid
door iedereen gezamenlijk betaald via de  afvalstoffenheffing. Als mensen meer
grof afval hebben dan is het  redelijk om hiervoor een extra bijdrage te vragen.

69%
(zeer) eens

20%
(zeer) oneens

35%

25%

24%

20% Gemeente haalt alle soorten grof huishoudelijk afval
op aan huis of spullen in de buurt kwijt kunnen


