
Afvalinzameling
In april en mei 2020 heeft er een onderzoek plaatsgevonden over afvalinzameling. In totaal hebben 831 van de 1.302 panelleden van Renkum
Spreekt de vragenlijst ingevuld. Dit is een reactiepercentage van 64%. 50% van de respondenten is man en 50% van de respondenten is
vrouw. Graag delen wij enkele belangrijke 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.

92% van de respondenten is
(zeer) tevreden over de inzameling
van papier en 4% is hierover (zeer)

ontevreden.  86% is (zeer) tevreden
over de inzameling van PMD en 7%

is hierover (zeer) ontevreden.

62% is (zeer) tevreden over de inzameling
van restafval en 22% is (zeer)

ontevreden. 52% is (zeer) tevreden over de
inzameling van gft+e en 35% is hierover

(zeer) ontevreden. 48% is (zeer) tevreden
over het afvalbrengstation Veentjesbrug

en 25% is hierover (zeer) ontevreden.

De gemeente overweegt de
inzameling van het afval
duurzamer uit te voeren.

86% is hier voorstander van,
7% staat hier neutraal in en
3% is hier tegenstander van.

Voor 44% van de huishoudens is een 2-
wekelijkse inzameling genoeg. 29%

geeft aan dat de frequentie voldoende is
voor de wintermaanden maar dat deze

omhoog mag in de zomer.

73% van de respondenten vindt het een
taak van de gemeente Renkum om ook

gescheiden, herbruikbaar afval van scholen
en maatschappelijke organisaties in te
zamelen (m.u.v. restafval). 14% is het

hiermee oneens.

Spreekt

Voor 5% is de 2-
wekelijkse inzameling  te

weinig vanwege een
grote tuin (84%) of

stankoverlast (47%).

Het merendeel van de respondenten (55%) geeft
aan dat er voor inwoners van

hoogbouwwoningen een (ondergrondse)
container beschikbaar moet komen voor het
gft+e afval zodat ook zij een bijdrage kunnen

leveren aan het goed scheiden van afval.



Wat gebeurt er met de resultaten?

De meeste respondenten bieden hun
kliko voor restafval gemiddeld 3 tot 6 keer

per jaar aan (34%). 15% biedt de kliko
voor restafval minder dan 3 keer per jaar
aan en 13% biedt deze kliko vaker dan 12

keer per jaar aan.

Om de hoeveelheid restafval te
verminderen, kan de gemeente meer

communiceren over afvalscheiding
(40%), gft+e vaker ophalen (21%) en

restafval omgekeerd inzamelen (21%).

63% van de respondenten wil alleen
ongeadresseerde huis-aan-huisbladen

ontvangen (zoals 'Rijn en Veluwe') om de
hoeveelheid papierafval terug te dringen.

24% wil daarnaast ook graag
reclamemateriaal ontvangen. Respondenten vinden het thema

'milieu' het meest belangrijk bij de
afvalinzameling. Dit thema krijgt
gemiddeld 42 van de 100 punten

('kosten' krijgt 30 punten en 'service'
krijgt 28 punten).

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe afvalplan, waarin het afvalbeleid voor de komende jaren wordt
beschreven. Uit het onderzoek blijkt dat u het thema ‘Milieu’ het belangrijkste vind. Hier gaat de gemeente dan ook mee aan de slag. Enkele
voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden van de mogelijkheden om ook bij hoogbouw afval beter te scheiden. Ook gaan we aan de slag met het
uitwerken van een oplossing voor inwoners met grote tuinen. Zij ervaren dat het lastig is om van het tuinafval af te komen. Ook maatregelen om
de hoeveelheid ongeadresseerde post terug te dringen nemen we op in het plan. Daarnaast onderzoeken we of de gemeente ook bij scholen en
maatschappelijke organisaties herbruikbaar afval in kan zamelen. Tot slot besteden we extra aandacht aan de communicatie om het nut van
afvalscheiding nog meer onder de aandacht te brengen.

Bijna alle respondenten kennen het
afvalbrengstation Veentjesbrug. 47%

van hen maakt er ongeveer 1x per
kwartaal gebruik van. 22% maakt er

ongeveer 1x per half jaar gebruik van. 32% van de respondenten wil een bijdrage
leveren aan het opruimen en voorkomen

van zwerfafval. 36% wil geen bijdrage
leveren. 32% weet het niet.


