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

Rhenen Spreekt

Onderzoeksopzet

758 van de 1.074 panelleden vulden de enquête in. Dat is een reactiepercentage van 71%. Door het grote aantal
deelnemers geeft dit onderzoek een betrouwbaar en nauwkeurig beeld.
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Heeft u eigen kliko's?

Hoe vaak scheidt u de volgende soorten afval van het
restafval?

Altijd + Vaak/ Soms + Nooit

Afval scheiden en inzameling

Papier

Top 3 redenen om afval te scheiden:
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Hoe tevreden bent u over de manier waarop de volgende
afvalsoorten worden ingezameld in de gemeente?

Restafval PMDPapier en karton GFT

% (zeer) tevreden/ % (zeer) ontevreden

90%/ 4% 86%/ 7% 78%/ 9% 60%/ 22%

69% van de deelnemers die in het bezit zijn van eigen
kliko's zet de kliko voor restafval meestal elke 2 weken
aan de weg.  38% van de deelnemers geeft aan dat de
kliko meestal half vol (of minder) zit als zij deze aan de
weg zetten. 22% geeft aan dat de kliko helemaal vol zit
als zij deze aan de weg zetten.

Nee Ja

56% 44%
Ik gooi het per ongeluk in
de verkeerde kliko/zak

Omdat de juiste kliko vol
zit

62%

16%

Deelnemers zonder eigen kliko

Nee Ja

32% 68%
Ik gooi het per ongeluk in
de verkeerde container/zak

Omdat de juiste container
vol zit

66%

9%

Gooit u wel eens afval in een verkeerde kliko/zak?

Deelnemers met eigen kliko
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Wat gebeurt er met de resultaten?

In de eerste helft van 2020 worden deze resultaten intern besproken in de gemeente Rhenen en in Remmerden. Hierbij
zal er worden gekeken naar  welke punten uitvoerbaar zijn. Er zullen punten zijn waar direct wat mee gedaan kan
worden en punten die wat meer tijd nodig hebben om in de praktijk te brengen. Die laatste worden dan opgenomen in
het Afvalbeleidsplan.

Afvalbrengstation Remmerden

Informatie afvalinzameling
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Hoe vaak brengt u een bezoek aan het afvalbrengstation?

Nooit

0-1 keer
per jaar

1-5 keer per
jaar

Vaker dan 5
keer per jaar

Is de volgende informatie over het
afvalbrengstation Remmerden duidelijk voor u?

Ja   
    

Ja   
    

Ja   
    

49%

30%
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Welke afvalsoorten u er kunt brengen

Wat de openingstijden zijn

Voor welke afvalsoorten u moet betalen

Huis aan
huis brief

Via
www.mijnafvalwijzer.nl

Afvalapp van de
gemeente

Gemeentepagina in
Het Gemeente Nieuws

Stel dat de gemeente u wil informeren over
afvalinzameling in het algemeen, wat zijn dan voor u de

meest geschikte manieren? - Top 5

55%

Via
www.rhenen.nl
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Als u informatie zoekt over de afvalinzameling en het
scheiden van afval, waar zoekt u dan? - Top 3

Op
www.mijnafvalwijzer.nl
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Op
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Stimuleren afval scheiden

Wat zou de gemeente in z'n algemeenheid moeten doen
om het afval scheiden verder te stimuleren? - Top 3

Meer voorlichting over het nut en de
noodzaak van afvalscheiding

Financiële prikkel versterken/invoeren
(bijvoorbeeld door te betalen per keer dat
de container geleegd wordt)

Meer controle en toezicht op juiste scheiding
(evt. gevolgd door boetes)

52%
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Heeft u ideeën hoe we het doel 'het verhogen van het
afvalscheidingspercentage van 69% naar 75%' kunnen

gaan halen? - Veelgenoemde tips

"Informatievoorziening en bewustwording, ook op basisscholen"

"Oplossing zoeken voor grote hoeveelheden tuinafval"

"Duidelijkheid: is achteraf scheiden niet beter?"

"Afvalbrengstation verbeteren"

"Afvalscheiding in wooncomplexen verbeteren"

"Aparte kliko voor PMD of een ondergrondse container"

"Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden: kijk hoe andere gemeenten
het doen"

"Belonen bij juist scheiden"

"Frequenter inzamelen"


