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Een selectie van inwoners uit de gemeente Leusden kon via een online 

enquête laten weten hoe zij de nieuwe manier van afval inzamelen erva-

ren. De belangrijkste conclusies worden hieronder besproken.  

Gescheiden inzameling van PMD 

 De meeste respondenten in de laagbouw en het buitengebied zetten 

de minicontainer elke inzamelronde aan de straat. Bij de meerder-

heid zit de container dan voor driekwart of helemaal vol.  

 De meeste respondenten verwachten niet voldoende capaciteit te 

hebben voor het PMD-afval wanneer deze container nog maar 1 keer 

per 4 weken wordt geleegd. Dit geldt met name voor respondenten 

waarbij de container nu al meestal vol zit.  

 Voor bijna alle respondenten is het (meestal) duidelijk wat wordt ver-

staan onder plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drank-

kartons.  

 

Gescheiden inzameling van GFT  

 De meeste respondenten ervaren geen problemen met het apart 

houden van GFT-afval. Een kleine groep geeft aan last te hebben van 

stank of rommel.  

 Bijna alle respondenten weten dat het keukenafval bij het GFT-afval 

mag en doen dit ook in de GFT-container.  

 Een groot deel van de respondenten brengt tuinafval ook naar de 

tuingroendepots.  

 

 

Gescheiden inzameling van oud papier en karton 

 De overgrote meerderheid van de respondenten in het buitengebied 

zet de papiercontainer elke inzamelronde aan de straat. Bij de 

meeste respondenten zit de container dan voor driekwart of hele-

maal vol.  

 De meeste respondenten hebben de voorkeur voor hun huidige ma-

nier van papier inzamelen. Een deel van de respondenten dat het pa-

pier nu gebundeld aan de straat zet, heeft de voorkeur voor een mi-

nicontainer.  

 

Inzameling van restafval 

 De meeste respondenten in het buitengebied zetten de container 

minder vaak dan 1 keer per 4 weken aan de straat. De container is 

dan wel bij de meerderheid vol. Over het algemeen is men tevreden 

met het formaat container.  

 De meerderheid van de respondenten in het buitengebied verwacht 

dat ze voldoende capaciteit hebben bij een inzameling van 1 keer per 

4 weken.  

 Binnen de bebouwde kom brengen de respondenten het restafval 

meestal minder vaak dan 1 keer per 3 weken weg. Voor de overgrote 

meerderheid is het geen probleem om het restafval weg te brengen.  

De afstand en zware zakken maakt het voor een deel van de respon-

denten wel lastig.  

 De inwerpopening van 60 liter wordt iets vaker gebruikt dan de ope-

ning van 30 liter. De meeste respondenten vinden het belangrijk dat 

dit onderscheid er is.  
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 De meeste respondenten gebruiken alleen de minicontainer (in bui-

tengebied) of ondergrondse container voor het restafval. Een deel 

brengt het ook weleens naar de milieustraat, met name wanneer 

men een minicontainer aan huis heeft.  

 

Beter scheiden van afval 

 Ongeveer de helft van de respondenten (zowel binnen de bebouwde 

kom als in het buitengebied) zegt minder restafval te hebben sinds 

de wijziging van het systeem. 

 Respondenten zeggen met name PMD-afval beter te zijn gaan schei-

den en in mindere mate ook de overige afvalstromen.  

 

Beoordeling afvalstromen 

Restafval scoort het laagst, PMD-afval scoort het best. Bij restafval zijn 

er weinig verschillen tussen de verschillende gebieden. Bij PMD-afval en 

oud papier zijn deze verschillen wel aanwezig.  

 

 
Tabel 1.1 Rapportcijfers per onderzoeksgroep en per afvalstroom 

 

 

 

 

 

Overige onderwerpen:  

 Bijna iedereen maakt weleens gebruik van de tuingroendepots, de 

meeste respondenten minder dan 1 keer per 3 maanden. Bijna ieder-

een is hier tevreden over. Een aantal respondenten geeft aan dat er 

verkeerd afval in zit, ze te ver weg zijn of regelmatig vol zitten.  

 Bijna iedereen gaat tenminste 1 keer per jaar naar de milieustraat. 

De meeste gaan 2 tot 3 keer per jaar. De respondenten zijn het meest 

tevreden over de klantvriendelijkheid en de duidelijkheid welke afval-

stromen in welke container moeten. Ze zijn minder vaak tevreden 

over de duidelijkheid welke afvalstromen gratis zijn en de openings-

tijden. De milieustraat krijgt gemiddeld een 7,1.  

 De meeste respondenten vinden het belangrijkste aspect van de af-

valinzameling dat het goed is voor het milieu.  

 Voor de overgrote meerderheid kost het scheiden van afval geen of 

een beetje moeite.  

 

Opmerkingen en verbeterpunten 

De meeste opmerkingen gingen over:  

 Verbeterpunten voor de milieustraat. 

 De formaten van de verschillende containers en de inzamelfrequen-

ties van de verschillende afvalstromen. 

 De kosten voor (grof) restafval. 

 De werking van de ondergrondse containers en bijplaatsingen. 

  

Afvalstroom Totaal Laagbouw Hoogbouw Buitengebied

Restafval 6,7 6,7 6,7 6,9

GFT-afval 7,6 x x x

PMD-afval 7,8 8,0 7,3 8,0

Oud papier 7,6 7,7 7,0 8,7
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2.1 Vraagstelling 

De gemeente Leusden is in 2017 gestart met een nieuwe manier van af-

val inzamelen. Huishoudens brengen hun restafval weg naar een verza-

melcontainer en betalen voor elke inworp. In het buitengebied hebben 

huishoudens een minicontainer en betalen ze per keer dat ze de contai-

ner aanbieden. PMD wordt ingezameld met een minicontainer.  

 

In het kader van de evaluatie van het nieuwe inzamelen dient een be-

trouwbaar beeld te worden verkregen van de ervaringen van inwoners 

met het nieuwe inzamelen.  

2.2 Onderzoeksopzet 

Om deze informatie te ontsluiten heeft De AfvalSpiegel in opdracht van 

de gemeente Leusden in augustus 2019 onderzoek gedaan onder de in-

woners uit de laagbouw, de hoogbouw en het buitengebied. Het onder-

zoek is uitgevoerd in de vorm van een enquête die inwoners digitaal kon-

den invullen.  

In totaal hebben 2.500 huishoudens een enquête ontvangen. Daarvan 

hebben 771 huishoudens de moeite genomen om de online enquête in 

te vullen (respons van 31%). Voor een online enquête is dit een hoge res-

pons. In totaal hebben 495 respondenten opmerkingen gemaakt of tips 

hebben gegeven in de laatste open vraag. Zie ook tabel 2.1.  

 

 

 
Tabel 2.1 Respons 
  

Een onderzoek gebaseerd op een steekproef (geselecteerde groep huis-

houdens) levert altijd gegevens op die een benadering zijn van de feite-

lijke situatie. Het is echter wel belangrijk om een beeld te kunnen vormen 

van de mate waarin de resultaten van het onderzoek de werkelijkheid 

weergeven (inschatting nauwkeurigheid). De mate waarin het ‘werkelijke 

getal’ kan afwijken van het in de uitkomsten gevonden getal is afhankelijk 

van het aantal respondenten in de steekproef ten opzichte van het aantal 

verzonden enquêtes. De maximale afwijking is in onderstaande tabel te 

zien. 

 

Tabel 2.2 Nauwkeurigheid resultaten bij 95% betrouwbaarheid

Enquête Verzonden Retour Respons Opmerkingen

Gemeentebreed 2.500 771 31% 495

Enquête
Maximale afwijking werkelijke getal t.o.v. 

uitkomsten

Gemeentebreed
+/- 3,4% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%

voor de benodigde uitkomsten
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De onderzoeksgroep wordt getypeerd aan de hand van leeftijdsopbouw, 

huishoudgrootte, type woongebied en woonkern. 

 

3.1 Leeftijdsopbouw 

Een groot deel van de groep jonger dan 25 jaar voert in de meeste geval-

len geen zelfstandig huishouden en heeft daardoor geen enquête ont-

vangen. De leeftijdsopbouw van de respondenten is vergelijkbaar met de 

leeftijdsopbouw in de gemeente Leusden.  

 
Grafiek 3.1 Leeftijdsopbouw 

3.2 Huishoudgrootte  

De respondenten zijn een redelijke goede afspiegeling van de verdeling 

naar huishoudgrootte in de gemeente Leusden. De categorie 1 persoons 

huishoudens is ondervertegenwoordigd en de categorie 2 persoonshuis-

houdens oververtegenwoordigd.    

 
Grafiek 3.2 Huishoudgrootte 

3.3 Type woongebied en woonkern 

De verdeling tussen de bebouwde kom en buitengebied binnen de groep 

van respondenten komt grotendeels overeen met de verdeling op ge-

meentelijk niveau (95% versus 5%). Hetzelfde geldt voor de verdeling 

over de verschillende kernen.   

23%

46%

32%
28%

43%

29%

25 tot en met 44 jaar 45 tot en met 64 jaar 65 jaar en ouder

Leeftijd

Respondenten Gemeente

17%

49%

14%

20%

30%

36%

12%

21%

1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen of meer

Huishoudgrootte

Respondenten Gemeente
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4.1 PMD-afval 

Inwoners uit de laagbouw en het buitengebied kunnen het PMD-afval kwijt 

in een minicontainer. De gemeente leegt deze container één keer in de 

twee weken. Inwoners uit de hoogbouw brengen het PMD-afval naar een 

ondergrondse container.  

 

Aanbiedgedrag PMD-afval 

Inwoners van de laagbouw en het buitengebied hebben een minicontai-

ner aan huis. De meeste respondenten (73%) zetten de minicontainer 

elke inzamelronde aan de straat. De overige respondenten zetten hem 

minder vaak aan de straat.  

 

Inwoners uit de hoogbouw brengen het PMD-afval naar de ondergrondse 

container. Ook enkele respondenten uit de laagbouw brengen het PMD-

afval weleens naar een ondergrondse containers.  

 
Grafiek 4.1 Aanbiedgedrag PMD 

Vullingsgraad PMD-container 

Bij de meeste respondenten is de container meestal slechts voor de helft 

of voor driekwart gevuld. Bij 28% zit de container wel helemaal vol.  

 
Grafiek 4.2 Vullingsgraad PMD 

Frequentie inzameling 

Op de vraag of respondenten verwachten dat ze voldoende capaciteit 

hebben als de PMD-container nog maar 1 keer per 4 weken wordt ge-

leegd, geeft twee derde aan hier niet mee uit de voeten te kunnen. De 

minderheid (29%) geeft aan te verwachten dan wel voldoende capaciteit 

te hebben. Een enkeling geeft zelfs aan dat de container minder vaak 

mag worden geleegd. 
73%

14%

13%

PMD aanbieden

container elke
inzamelronde

container minder vaak

ondergrondse container

7%

25%

40%

28%

Vullingsgraad PMD-container 

kwart

helft

driekwart

vol
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Grafiek 4.3 Capaciteit PMD 

Het zijn met name de respondenten waar de container voller zit, die aan-

geven dat een frequentie van 1 keer per 4 weken niet voldoende is.  

 

 
Grafiek 4.4 Vullingsgraad PMD-container x voldoende capaciteit 

Duidelijkheid scheidingsregels  

Voor bijna alle respondenten is het (meestal) duidelijk wat wordt ver-

staan onder plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkar-

tons. Toch zijn er nog veel specifieke twijfelgevallen onder respondenten.   

 
Grafiek 4.5 Duidelijkheid scheidingsregels PMD-afval   

 

Rapportcijfer  

Respondenten geven de inzameling van het PMD-afval gemiddeld een 

7,8. Slechts 8% geeft een onvoldoende. Respondenten met een minicon-

tainer geven gemiddeld hogere cijfers dan respondenten die het PMD-

afval wegbrengen naar een ondergrondse container (hoogbouw).  

 

 
Tabel 4.1 Gemiddeld rapportcijfer en spreiding voor PMD-afval 

29%

2%

65%

4%

Capaciteit PMD 

ja, 1x 4 weken is voldoende

ja, mag zelfs minder vaak

nee, 1x 4 weken is niet
voldoende

weet ik niet / geen mening

68%

17%

53%

40%

22%

73%

9%

89%

voldoende capaciteit onvoldoende capaciteit

Vulgraad x voldoende capaciteit

voor een kwart gevuld voor de helft gevuld

voor driekwart gevuld helemaal vol

68%

29%

3%

67%

28%

5%

79%

18%

3%

is duidelijk is meestal duidelijk is niet duidelijk

Scheidingsregels PMD

plastic verpakkingen metalen verpakkingen drankkartons

PMD Cijfer 1-5 6-7 8 of hoger

Totaal 7,8 8% 23% 69%

Minicontainer 8,0 5% 23% 72%

Ondergrondse container 7,3 17% 27% 56%
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4.2 GFT-afval 

Inwoners in de laagbouw en het buitengebied  kunnen hun GFT-afval ver-

zamelen in een minicontainer. Van oktober t/m mei leegt de gemeente de 

container elke twee weken en van juni t/m september wekelijks. In de 

hoogbouw brengen inwoners het GFT-afval naar een verzamelcontainer.  

 

Problemen met GFT-afval apart bewaren  

De meeste respondenten hebben geen problemen met het in of aan huis 

bewaren van GFT-afval. De overige respondenten benoemen vooral 

stankoverlast als probleem en in mindere mate rommel, geen plek, te 

kleine container en last van fruitvliegjes en maden. 

 

 
Grafiek 4.6 Problemen bewaren GFT 

Keukenafval 

Bijna alle respondenten (96%) weten dat keukenafval (groente-, fruit- en 

etensresten) bij het GFT-afval mag. De meeste respondenten (88%) doen 

het keukenafval volgens eigen zeggen ook in de GFT-container. Een 

kleine groep (7%) doet het in de restafvalcontainer.  

 

Andere wijze van afvoeren GFT-afval 

Meer dan de helft van de respondenten voert het GFT-afval wel eens op 

een andere manier af. Het belangrijkste alternatieve afvoerkanaal zijn de 

tuingroendepots. Een kleiner deel heeft een eigen composthoop, brengt 

het naar de milieustraat of doet het in de restafvalcontainer.  

 

 
Grafiek 4.7 Andere wijze afvoeren GFT 

 

45%

7%2%

33%

10%
3%

Problemen GFT 

geen probleem

rommel

geen plek

stank

anders

niet gescheiden

41%

45%

5%
4%

5%

Andere wijze afvoeren GFT 

nee

tuingroendepot

restafval

composthoop

overig
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Rapportcijfer  

Respondenten geven de inzameling van het GFT-afval gemiddeld een 

7,6. Slechts 11% geeft een onvoldoende.  

 
Tabel 4.2 Gemiddeld rapportcijfer en spreiding voor GFT-afval 

 

4.3 Oud papier en karton 

Inwoners kunnen het oud papier één keer per twee weken gebundeld aan 

de straat zetten. Op diverse plekken staan daarnaast ondergrondse con-

tainers voor papier. In Leusden zamelen ook veel scholen en verenigingen 

oud papier in. Inwoners in het buitengebied hebben een minicontainer 

voor oud papier. De gemeente leegt deze één keer per vier weken. 

 

Aanbiedgedrag oud papier 

De meeste respondenten zetten het oud papier gebundeld aan de straat. 

Een kleine groep brengt het oud papier naar een ondergrondse container, 

school, vereniging of milieustraat. De respondenten uit het buitengebied 

hebben een papiercontainer.  

 

 

 

 

 
Grafiek 4.8 Wijze van aanbieden oud papier 

De overgrote meerderheid van de respondenten in het buitengebied 

(81%) zet de papiercontainer elke inzamelronde (1 keer per 4 weken) aan 

de straat. Bij de meeste respondenten zit de container dan voor driekwart 

(35%) of helemaal vol (58%). Bij slechts 3% is de container maar voor de 

helft gevuld.  

  

Cijfer 1-5 6-7 8 of hoger

GFT 7,6 11% 26% 63%

4%

73%

9%

9%
5%

Aanbiedgedrag oud papier 

papier container

gebundeld

ondergrondse container

school of vereniging

anders
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Voorkeur inzameling oud papier 

Gevraagd naar hun voorkeur voor de inzamelwijze benoemen de meeste 

respondenten het gebundeld aanbieden van oud papier. Bijna een kwart 

heeft de voorkeur voor een papiercontainer. Een kleinere groep brengt 

het oud papier liever weg naar een ondergrondse container in de buurt 

of bij eens school/vereniging.  

 

 
Grafiek 4.9 Voorkeur inzameling oud papier 

 

Als we kijken naar welk inzamelmiddel respondenten nu gebruiken, en 

waar ze de voorkeur voor hebben, zie je dat bij de meeste respondenten 

de voorkeur uitgaat naar het huidige inzamelsysteem. Van de respon-

denten die het oud papier nu gebundeld aanbiedt, geeft 22% aan het lie-

ver in een papiercontainer aan te bieden.  

 
Grafiek 4.10 Voorkeuren versus huidige inzameling oud papier 

Rapportcijfer  

Respondenten geven de inzameling van het oud papier en karton gemid-

deld een 7,6. Slechts 12% geeft een onvoldoende. Respondenten met 

een minicontainer geven gemiddeld hogere cijfers dan respondenten die 

het gebundeld aan straat zetten of wegbrengen naar een ondergrondse 

container.  

 
Tabel 4.3 Gemiddeld rapportcijfer en spreiding voor oud papier en karton 

53%

23%

13%

8%
3%

Voorkeur inzameling oud papier 

gebundeld

minicontainer

ondergrondse container

vereniging of school

overig

70%

22%

7%6%

94%

0%
9% 9%

82%

gebundeld papiercontainer ondergrondse container

Voorkeuren versus huidige inzameling oud papier

nu gebundeld nu papiercontainer nu ondergrondse container

Papier
Gemiddeld 

cijfer
1-5 6-7 8 of hoger

Totaal 7,6 12% 27% 61%

Minicontainer 8,7 3% 3% 94%

Wegbrengen 7,0 25% 20% 54%

Gebundeld 7,7 8% 29% 63%
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5.1 Aanbiedgedrag 

Inwoners kunnen hun restafval kwijt in ondergrondse verzamelcontainers 

in de buurt, met uitzondering van het buitengebied. Zij hebben een restaf-

valcontainer aan huis die één keer per twee weken wordt geleegd.  

Wijze van aanbieden 

De meeste respondenten brengen het restafval naar de ondergrondse 

container (92%). De inwoners uit het buitengebied (6%) maken gebruik 

van de restafvalcontainer. Sommige inwoners uit het buitengebied ma-

ken gebruik van beide opties, maar ze brengen het afval dan toch vaker 

naar de ondergrondse container.  

 

Wegbrengen restafval 

Bijna de helft van de respondenten brengt het restafval minder vaak dan 

1 keer per 3 weken naar de ondergrondse container. De overige respon-

denten gaan 1 keer per 3 weken, 1 keer per 2 weken of 1 keer per week.  

 

Loopafstand 

Bij de hoogbouw staat de ondergrondse container voor restafval nabij 

het complex. In de laagbouw staan de containers op verschillende plek-

ken in de wijk. Op de vraag wat inwoners van de loopafstand tot de con-

tainers vinden, zegt 80% dat ze hier geen problemen mee hebben. Voor 

14% van de respondenten staan de containers te ver weg.  

 

 

 
Grafiek 5.1 Aantal aanbiedingen in de ondergrondse container voor restafval 

 

Lastig om weg te brengen 

Tevens hebben we gevraagd of mensen het lastig vinden om het restaf-

val weg te brengen. Voor de grote meerderheid (77%) is dit geen pro-

bleem.  

 

Van het gedeelte dat aangeeft het wel lastig te vinden (23% van de res-

pondenten), geeft bijna de helft als voornaamste reden dat de containers 

te ver weg staan of de zakken te zwaar zijn. Een kleinere groep geeft aan 

dat ze slecht ter been of oud zijn of dat de containers vaak vol zijn of een 

storing of defect hebben. De overige respondenten noemen de kosten 

als reden of geven aan dat ze het afval met de auto moeten vervoeren.  

 

 

 

4%
14%

17%

20%

43%

2%

Wegbrengen restafval 

meerdere keren per week

1 keer per week

1 keer per 2 weken

1 keer per 3 weken

minder vaak

nooit
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Formaat inwerpopening 

In de gemeente Leusden staan ondergrondse containers met zowel een 

60 liter opening als met een 30 liter opening. Bijna de helft van de inwo-

ners gebruikt meestal de 60 liter opening. Ruim een derde gebruikt juist 

vaker de 30 liter opening. Een kleinere groep maakt gebruik van beide 

openingen. Drie kwart van de respondenten vindt het belangrijk dat dit 

onderscheid er is.  

 
Grafiek 5.2 Gebruik formaat opening 

 

Restafvalcontainer in buitengebied 

Bijna de helft van de respondenten in het buitengebied zet de restafval-

container minder vaak dan 1 keer per 4 weken aan de straat. Slechts een 

kwart zet hem elke inzamelronde (1 keer per 2 weken) aan de straat. Bij 

58% van de respondenten is de container vol wanneer ze deze aan de 

straat zetten.  

 

Grafiek 5.3 Aanbieden van restafvalcontainer 

 

 
Grafiek 5.4 Vullingsgraad restafvalcontainer 
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Formaat container 

De meeste respondenten (77%) zijn tevreden met het formaat container 

dat ze nu hebben. Een paar respondenten willen liever een grotere con-

tainer en een aantal liever een kleinere.  

 

Capaciteit bij 1 keer per 4 weken inzamelen 

Bijna de helft van de respondenten verwacht dat ze voldoende capaciteit 

hebben als de restafvalcontainer nog maar 1 keer per 4 weken wordt ge-

leegd. Een kleine groep geeft zelfs aan dat de container nog minder vaak 

mag worden geleegd. Voor 29% is dit naar verwachting niet voldoende.  

 

   
Grafiek 5.5 Capaciteit restafval bij 1 keer per 4 weken legen 

5.2 Andere wijze van afvoeren restafval 

Een derde van de respondenten binnen de bebouwde kom voert het rest-

afval wel eens op een andere manier af. In het buitengebied is dit de helft 

van de respondenten. Het belangrijkste alternatieve afvoerkanaal is de 

milieustraat. Een kleiner deel benoemt een ander afvoerkanaal. 

 

  

Omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven is het totaalpercen-
tage hoger dan 100% 

Grafiek 5.6 Andere wijze afvoeren restafval 
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5.3 Rapportcijfer  

Respondenten geven de inzameling van het restafval gemiddeld een 6,7. 

Bijna een kwart (23%) geeft een onvoldoende. De verschillen tussen res-

pondenten die het restafval moeten wegbrengen en respondenten die 

een minicontainer hebben zijn klein.  

 
Tabel 5.1 Gemiddeld rapportcijfer en spreiding voor restafval 

 

5.4 Scheiden van afval 

Minder restafval 

Bijna de helft van de respondenten (49%) binnen de bebouwde kom geeft 

aan dat ze minder restafval hebben sinds ze het restafval moet wegbren-

gen en moeten betalen per inworp. Voor een bijna even grote groep (45%) 

geldt dit niet, de rest weet het niet. In het buitengebied is hetzelfde beeld 

te zien. 

 
Grafiek 5.7 Naar eigen mening minder restafval sinds wijziging systematiek 

 

Betere afvalscheiding 

Respondenten binnen de bebouwde kom geven aan met name PMD-af-

val beter te zijn gaan scheiden sinds ze het restafval moet wegbrengen 

(45%). Ook GFT-afval zegt een deel (21%) beter te zijn gaan scheiden. 

Een kleinere groep zegt dat dit geldt voor het oud papier, glas, textiel, 

elektrische apparaten en grof afval  (tussen de 10% en 16%). Bij respon-

denten uit het buitengebied liggen alle percentages net iets hoger. 

 

Restafval Cijfer 1-5 6-7 8 of hoger
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Minicontainer 6,9 23% 16% 61%

Ondergrondse container 6,7 23% 33% 43%
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Grafiek 5.8 Naar eigen mening afval beter gaan scheiden sinds wijziging 
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6. Overige onderwerpen 
 

 

 

  



 

 

23 
 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de tuingroendepots (op een aantal 

plaatsen in de gemeente zijn tuingroendepots waar inwoners gras, blad-

resten, planten en snoeihout kwijt kunnen), de milieustraat, de belangrijk-

ste aspecten van de afvalinzameling, de moeite die het kost om afval te 

scheiden en verbeterpunten/opmerkingen van respondenten. 

 

6.1 Tuingroendepots 

Frequentie 

De meeste respondenten maken gebruik van de tuingroendepots. De fre-

quentie waarmee ze dat doen loopt sterk uiteen.  

 

 
Grafiek 6.1 Frequentie gebruik groendepots 

 

Tevredenheid 

Een zeer ruime meerderheid van de respondenten (91%) is tevreden over 

de tuingroendepots. Respondenten die niet tevreden zijn, geven aan dat 

er vaak verkeerd afval in zit, de depots te ver weg zijn en/of regelmatig 

vol zitten. 

 

6.2 Milieustraat 

Frequentie 

De meeste respondenten bezoeken de milieustraat gemiddeld 2 tot 3 

keer per jaar. Een deel zelfs gemiddeld 4 tot 5 keer of vaker. Slechts 4% 

gaat nooit naar de milieustraat.  

 

 
Grafiek 6.2 Frequentie van het bezoeken van de milieustraat 
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Tevredenheid 

Een (ruime) meerderheid is (zeer) tevreden over de klantvriendelijkheid, 

de toegankelijkheid, de duidelijkheid welke afvalstromen in welke contai-

ner moet en de wachttijden. Ongeveer een derde is niet tevreden over de 

duidelijkheid welke afvalstromen gratis zijn en de openingstijden. 

  
Grafiek 6.3 Tevredenheid over verschillende aspecten van de milieustraat 

Rapportcijfer  

Respondenten geven de milieustraat gemiddeld een 7,0. Slechts 12% 

geeft een onvoldoende.  

 

 
Tabel 6.1  Gemiddeld rapportcijfer en spreiding voor milieustraat 

 

6.3 Overige onderwerpen 

Belangrijkste aspect van de afvalinzameling 

Het belangrijkste aspect van de afvalinzameling is voor bijna de helft van 

de respondenten dat het goed is voor het milieu.  

 

 
Grafiek 6.4  Belangrijkste aspecten afvalinzameling 
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Moeite om afval te scheiden 

Voor de meerderheid van de respondenten kost het geen moeite om af-

val te scheiden. Een derde geeft aan dat het een beetje moeite kost. Voor 

slechts 5% kost het veel moeite.   

 

 
Grafiek 6.5  Moeite om afval te scheiden 

6.4 Verbeterpunten of opmerkingen 

In totaal hebben 495 respondenten een idee voor een verbeterpunt of 

opmerking achter gelaten. Hierin zijn verschillende categorieën te onder-

scheiden (zie ook grafiek 6.6). Sommige respondenten geven opmerkin-

gen die in meerdere categorieën zijn geplaatst. In totaal gaat het daarom 

om 635 opmerkingen.  

 

 

 

Milieustraat/grof afval (92 opmerkingen) 

Respondenten vinden het onhandig dat ze meerdere rondjes moeten rij-

den op de milieustraat vanwege de gratis en betaalde afvalstromen. Dit 

zou beter ingericht moeten worden. Ook zouden ze graag zien dat meer 

afvalstromen (bv grof afval) gratis worden en de openingstijden worden 

verruimd (langer open op zaterdag en doordeweeks een avond open).   
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Grafiek 6.6  Verbeterpunten of opmerkingen 
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Formaten/frequenties (85 opmerkingen)  

In het buitengebied en in grotere huishoudens willen respondenten graag 

een grotere GFT-container. Binnen de bebouwde kom willen responden-

ten juist liever een kleinere GFT-container of emmer en een kleinere 

PMD-container. Ook willen respondenten dat het PMD- en GFT-afval (in 

de zomer) vaker wordt geleegd.  

 

Kosten (80 opmerkingen) 

Respondenten geven aan dat ze het restafval en het grofvuil weer gratis 

willen aanbieden. Reden hiervoor is dat respondenten denken dat inwo-

ners afval bijplaatsen om kosten te besparen. Ook geeft een aantal res-

pondenten aan meer zwerfafval te zien sinds het betaald aanbieden van 

restafval en grofvuil.  

 

Overig (70 opmerkingen)  

Overige opmerkingen gaan onder andere over extra glas- en textielcon-

tainers. Ook geven respondenten aan dat er vanuit de industrie wat ge-

daan moet worden aan de hoeveelheid verpakkingen en het recyclen van 

plastic afval.  

 

Vol/storing/defecte containers (57 opmerkingen)  

Respondenten geven aan dat storingen ervoor zorgen dat inwoners afval 

bijplaatsen. Ook opperen sommige respondenten om aan de buitenkant 

zichtbaar te maken of de container vol is. Zo kan worden voorkomen dat 

de inwoners hun pasje scannen (en betalen) en vervolgens ontdekken 

dat de container vol is.  

 

Dumpingen/zwerfafval (57 opmerkingen)  

Veel reacties gaan over de bijplaatsingen van afval bij ondergrondse con-

tainers. Ook geeft een aantal respondenten aan dat anderen afval depo-

neren in hun eigen minicontainer.  

 

Papiercontainer (45 opmerkingen)  

Respondenten geven aan graag een eigen minicontainer voor papier te 

gebruiken of juist het papier naar een ondergrondse container te willen 

brengen. Enkele respondenten opperen een stevige papier-box om het 

papier gebundeld aan de straat te kunnen zetten.  

 

Restafval weer aan huis (37 opmerkingen)  

Een aantal respondenten geeft aan weer terug te willen naar het oude 

systeem waarbij het restafval in minicontainers aan huis wordt opge-

haald.  

 

Meer ondergrondse containers (27 opmerkingen) 

Respondenten zouden graag meer ondergrondse containers zien. De re-

acties verschillen tussen meer ondergrondse containers voor restafval, 

PMD-afval, glas en papier.  

 

Luiers (24 opmerkingen)  

De respondenten zouden graag luiers en incontinentiemateriaal apart 

kunnen scheiden. Mede doordat de hoeveelheid luiers invloed heeft op 

de kosten voor het restafval. Luiercontainers is het meest genoemde in-

zamelmiddel.  
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Voorlichting (19 opmerkingen)  

Een aantal respondenten geeft aan dat er meer voorlichting mag komen 

over afval scheiden, wat waar moet en hoe de recycling in zijn werk gaat.  

 

Prima zo (18 opmerkingen)  

Respondenten zijn tevreden over de veranderingen en vinden het project 

geslaagd.  

 

Aanmerkingen op inzamelaar (13 opmerkingen)  

Een aantal respondenten heeft opmerkingen over de inzamelaar. Contai-

ners worden na lediging niet goed terug gezet en de vuilniswagen komt 

op verschillende tijden langs. Respondenten vinden het fijn als de vuilnis-

wagen rond dezelfde tijd langskomt, om te voorkomen dat de container 

niet op tijd buiten staat.  

 

Tuindepots (11 opmerkingen)  

Opmerkingen over tuindepots gaan met name over dat inwoners mis-

bruik maken van de gelegenheid en ander soortig afval deponeren. Ook 

geven respondenten aan dat er meer voorlichting over het gebruik van 

de tuindepots mag komen.  
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Contact 
 Vragen over het rapport?  

Neem gerust contact op! 

 

Simone Lindhout 

Advies & Projectleiding 

085 773 19 95 

simone@deafvalspiegel.nl 

 

De AfvalSpiegel 
Kraaivenstraat 21-15 

5048 AB  Tilburg 

www.deafvalspiegel.nl 
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