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Van afval naar grondstof
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerpanel ‘Oude IJsselstreek 
Spreekt’. Er heeft in december 2021/ januari 2022 een onderzoek over afval plaats-
gevonden. 

In totaal hebben 877 inwoners deelgenomen aan het onderzoek. Met het aantal respondenten (877) kunnen met een 
betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,27% uitspraken worden gedaan over de populatie. Graag delen wij de 
belangrijkste resultaten met u. Deze resultaten gebruiken we voor het ontwikkelen van nieuw beleid voor VANG (Van Afval 
Naar Grondstof). Dit beleid bereidt ons voor op een toekomst zonder afval.

Respons

Hoe tevreden bent u over de wijze waarop u de volgende afvalsoorten kunt aanbieden in 
de gemeente Oude IJsselstreek?

van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik wil mijn afval zo aanbieden, dat ik er aan 
bijdraag dat mijn afval beter gerecycled kan worden.

Over papier en karton geeft
89% van de inwoners aan 

(zeer) tevreden te zijn.

Over groente-, fruit- en 
tuinafval en etensresten 
(gft+e) geeft 87% van de 

inwoners aan (zeer) 
tevreden te zijn.

Over plastic, blik, drank-
kartons (PBD) geeft 78% 

van de inwoners aan (zeer) 
tevreden te zijn.

Over restafval geeft 73% 
van de inwoners aan (zeer) 

tevreden te zijn.

Resultaten

Als gft+e ’s zomers elke week wordt opgehaald 32%

Als gratis compostvaten uitgedeeld worden 13% 

Als aanrechtbakjes voor gft+e worden uitgedeeld 10%

Wat zou u helpen om uw gft+e beter te 
scheiden?* Top 3

Wat zou u helpen om uw PBD beter te 
scheiden?* Top 3

Als ik (nog) beter weet wat wel/niet bij het PBD hoort 22%

Als de PBD container elke drie weken wordt geleegd 19% 

Als de PBD container elke twee weken wordt geleegd 17% 



      

Wat zou u helpen om uw papier en karton 
beter te scheiden?* Top 3

Welke manier van betalen voor restafval heeft uw voorkeur? 

Wat vindt u ervan als uw grijze container voor 
restafval minder vaak wordt geleegd?* Top 3

Als de container elke drie weken wordt geleegd 7% 

Als ik (nog) beter weet wat wel/niet bij het papier en 
karton hoort 5%

Als de container elke twee weken wordt geleegd 4% 

 Huidige situatie: hoe kleiner het volume van de container, hoe lager het (vaste) tarief. 66%
 Het tarief is afhankelijk van de containermaat en het aantal keer dat ik de container laat legen. 27%
 Gelijk tarief van een kleine of grote container. 11%
 Het tarief is afhankelijk van het gewicht. 10%

Geen goed idee 44%

Prima, maar alleen als de oranje container (voor PBD) 
vaker wordt geleegd 23%

Prima 18% 

Ik vind dat mensen financieel beloond moeten worden 
als zij hun afval goed scheiden: 

Ik vind het wel zo eerlijk dat iemand minder hoeft te 
betalen als hij/zij het afval goed scheidt:

Ik vind het wel zo eerlijk dat alle inwoners samen 
minder hoeven te betalen als het afval in de hele 
gemeente goed wordt gescheiden:

Ik vind dat mensen op een andere manier dan 
financieel beloond moeten worden als zij hun afval 
goed scheiden: 

 (helemaal) mee eens 68% 
 Niet eens, niet oneens 15%
 (helemaal) mee oneens 16%
 Weet ik niet/ geen mening 1%

 (helemaal) mee eens 49% 
 Niet eens, niet oneens 24%
 (helemaal) mee oneens 24%
 Weet ik niet/ geen mening 4%

 (helemaal) mee eens 65% 
 Niet eens, niet oneens 18%
 (helemaal) mee oneens 16%
 Weet ik niet/ geen mening 0%

 (helemaal) mee eens 31% 
 Niet eens, niet oneens 32%
 (helemaal) mee oneens 21%
 Weet ik niet/ geen mening 15%

Wat zou u helpen om uw afval beter te scheiden? Niets, omdat ...
Ik scheid mijn gft+e al volledig 45%

Ik scheid mijn PBD al volledig 43%

Ik scheid mijn papier en karton al volledig 79%

Als u informatie zoekt over de afvalinzameling en het 
scheiden van afval, waar zoekt u dan?

Op www.mijnafvalwijzer.nl  53%

Op www.oudeijsselstreek.nl  47%

Via de afvalapp van de gemeente 37% 

Wat zou de gemeente volgens u moeten doen om het 
afval scheiden verder te stimuleren? Top 3

Afval scheiden 
financieel 

aantrekkelijker 
maken 

Meer voorlichting 
over het nut en 

de noodzaak van 
afvalscheiding 

Meer voorlichting 
over wat moet in 
welke container 

of zak


