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Wie gebruikt wat

Containers 
restafval en 
gft-afval.

8%
Ondergrondse  
container restafval,  
geen inzameling 
gft-afval mogelijk.

Respons

416 van 719 panelleden
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Hoe vaak bieden inwoners 
restafval aan 

91%
NIEUWS

0 10 20 30 40 50 60 70 800 10 20 30 40 50 60

Afvalsoorten
• restafval
• gft (groente, fruit, tuin)
• pmd (plastic, metaal, drankkarton)
• papier en karton 
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"Op meerdere punten in de wijk  
een afvalparkje maken voor  

alle afvalstromen"

"Ik vind ook dat het de individuele  
vrijheid van de burger is om afval 

te scheiden"

    Uitkomst rondetafelgesprek       
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Uitspraken inwoners

De uitgenodigde panelleden bespraken op 6 maart de uitkomsten van de 
enquête. Dit gesprek leverde de volgende tips en adviezen op:

• Vaker communiceren over afval levert naar verwachting betere 
afvalscheiding op. Vertel bijvoorbeeld wat er met afval gebeurt na het 
aanbieden.

• Maak voor gebruik van ondergrondse containers duidelijke spelregels waaraan inwoners zich  
moeten houden. 

• Bij ondergrondse containers moet goed worden gekeken naar toegankelijkheid, waaronder de  
loopafstand (maximaal 300 meter volgens de aanwezigen).

• Om rommel en verloedering in de buurt van ondergrondse containers te voorkomen is het belangrijk  
dat inwoners hiervan melding blijven maken. Dan kan de gemeente ook handhaven. 

• Een extra container voor pmd-afval is zeker gewenst, maar voor sommige inwoners kan dit lastig zijn 
omdat zij hiervoor beperkte ruimte hebben.

 Wat gaan we doen 

• We gaan de resultaten van de enquête 
en het rondetafelgesprek verwerken in 
een advies aan de gemeenteraad.  
De gemeenteraad heeft namelijk het 
laatste woord in de besluitvorming.   

• We willen de gemeenteraad voorstellen 
een container voor pmd-afval aan te  
bieden aan de inwoners en over te gaan 
tot inzameling van restafval via een 
ondergrondse container.  

• We willen onderzoeken hoe we inwoners 
beter kunnen voorlichten en informeren 
over afvalscheiding.

  Verbetersuggesties  
  van het panel
• Goed gedrag belonen:  

geen geld vragen voor inzameling  
gft- en pmd-afval.

• Milieupleintjes met verzamelpunten voor 
verschillende soorten afval.

• Voorlichting over inzamelen afval.
• In de zomer vaker afval ophalen.
• Voorkomen dat door de wind pmd-afval  

en papier de straat doorwaait.  
Oplossing: haken aan lantaarnpalen.

• Goedkoopste oplossing voor de  
inwoner kiezen.

• Achteraf machinaal scheiden is  
makkelijker, goedkoper en efficiënter  
met de nieuwe technologie.


