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1. Aanpak



Facebookadvertentie: 2.744 respondenten

• Dataverzameling: via Facebook en Burgerpanel samen

• Bereik op Facebook: 18.764 mensen 

• Veldwerk: november 2018

• Respondenten: van de 2.744 respondenten die de enquete invulden, 
vulden 2.479 respondenten enquête volledig in

• Weging: leeftijd, geslacht & soort woning (hoogbouw/laagbouw)



Verspreid via Facebookadvertentie



2. 
Respondentkenmerken 

en weging



Weging naar geslacht



Weging naar leeftijd



Weging naar soort woning



In welke wijk woon je?

● De meeste mensen wonen in 
de wijk Tolberg (bijna 20 
procent)

● Daarna wonen de meeste 
mensen in Centrum of 
Kortendijk (beiden rond de 13 
procent)

● De minste mensen wonen in 
Moerstraten (nog geen 
procent)

● 3 procent vult wat anders in



3. Uitkomsten



1. Hoe belangrijk vind jij het om afval te scheiden?

● De meeste mensen 
vinden het belangrijk 
of heel belangrijk om 
afval te scheiden (44 
en 46 procent)



2. Waarom scheid je afval? 

● Meerdere antwoorden 
mogelijk

● Meeste mensen scheiden 
afval omdat het goed is voor 
het milieu, of omdat men 
het belangrijk vindt om 
producten te hergebruiken 
(beiden 36 procent)

● Ook minder 
afvalstoffenheffing werd 
vaak genoemd (25 procent)



2. Waarom scheid je afval? Antwoord ‘Anders, namelijk’
Belangrijkste alternatieve argumenten

1. Het bespaart kosten

2. Het is verplicht

3. Het is goed voor anderen/een goed voorbeeld voor kinderen

4. Het is beter voor mijn gezondheid (en die van anderen)

5. Het zorgt voor bewustzijn



2. Waarom scheid je afval? Antwoord ‘Anders, namelijk’
“Er moet zo min mogelijk afval verbrand of verloren 
gaan.Elk blikje of bekertje is een klein stapje, maar als 
je alles netjes scheid wordt het toch een grote.Alles 
wat gerecycled kan worden, moet gerecycled worden.”

“Ik heb begrepen dat het kosten verlagend is voor de 
gemeente. Dat geeft mij dus ook een voordeel. Het 
kost me geen extra moeite”

“Opgedragen te doen”

“Goede voorbeeld geven aan mijn kids”

“Ik wil geen nanodeeltjes afvalplastic via voeding in 
het lichaam krijgen. Zeker ook niet voor onze 
(klein)kinderen.”

“Maakt ook bewuster van hoeveel en wat voor afval je 
zelf ‘produceert’”



2. Waarom scheid je afval? Antwoord ‘Anders, namelijk’
Men noemt veel verbeterpunten

“Ik vind het scheiden ontzettend goed. Maar waarom mag hier het blik niet bij het plastic, zoals in heel veel 
andere gemeenten?”

“blik inzamelen (bij plastic) zou goede verbetering zijn”

“De eerste stap die we moeten doen is MINDER plastic, minder reclamefolders en STATIEGELD”

“Al het afval zou hergebruikt moeten worden, dus niets meer verbranden.”

“Ik woon in een flat en kan niet alles scheiden. Een bosje bloemen gaat gewoon in de restafval omdat ik het 
nergens anders kwijt kan. En dit is maar een fractie van het niet kunnen scheiden.”

“Beter is t om afval te voorkomen geen plastic verpakkingen om voedingsmiddelen en wegwerp plastic.”

“Probeer heel veel te svheiden alleen jammer dat het groen afvan ook in de onder groense coitainer 
moet.koffiedrap aardappel schillen groeten afval en fruit daar zou een op lossing voor moeten komen.”

“Jammer dat de inzameling van (conserve)blikjes nergens meer te vinden is.”



3. Als je afval niet (altijd) scheidt, waarom doe je dit dan 
niet?

● Meerdere antwoorden 
mogelijk

● De meeste mensen scheiden 
afval niet, omdat ze te 
weinig ruimte hebben thuis 
(33 procent)

● 28 procent vindt het te veel 
moeite

● 13 procent noemt nog een 
andere reden



4. Wat kan jou helpen om beter afval te scheiden? 

● Meerdere antwoorden 
mogelijk

● Meeste mensen zouden 
meer mogelijkheden aan huis 
hebben om afval te scheiden 
(39 procent)

● 25 procent wil meer 
informatie en 21 procent tips 
en trucs 

● 14 procent noemt andere 
manier



4. Wat kan jou helpen om beter afval te scheiden? 
Antwoord ‘Anders, namelijk’

Meest genoemde alternatieven

1. Meer ondergrondse containers voor o.a. rest-, GFT- en plastic afval

2. Meer inzamelpunten voor plastic afval(zakken)

3. Vaker het afval ophalen/containers legen

4. Afvalscheiding na het ophalen

5. Combibakken (multifunctionele containers, containers met schot in het midden)

6. Mogelijkheid om blik apart te kunnen scheiden

7. Minder kosten

8. Zorgen dat er minder verpakkingsmateriaal gebruikt wordt 



4. Wat kan jou helpen om beter afval te scheiden? 
Antwoord ‘Anders, namelijk’

“Meer ondergrondse containers”

“Op meerdere plaatsen de zakken halen voor het plastic 
afval.”

“Periodiek vaker vuil ophalen.”

“Stop met scheiden aan de bron en herintroduceer scheiden 
na ophalen.”

“Innovatieve oplossingen ingebouwd in 1 multifunctionele 
container. Dit gekoppeld aan wekelijkse ophalingen.”

“Inzamelen van blik.”

“Blik ook ergens kunnen deponeren ipv bij het restafval.”

“maak afval scheiden goedkoper”



4. Wat kan jou helpen om beter afval te scheiden? 
Antwoord ‘Anders, namelijk’

“Plaatsing van een ondergrondse container met de mogelijkheid om plastic en papier afzonderlijk weg te gooien.”

“Je moet eenvoudig van je afval afkunnend. Meer inleverplaatsen en voor plastic afval graag een iets steviger zak 
die in een curver afvalbak past.”

“De frequentie verhogen van het ophalen van de containers, als plastic in de zomer langer dan een week in de zak 
zit om opgehaald te worden gaat het verschrikkelijk stinken. Dit geldt ook voor de container gft en restafval, de 
maden lopen eruit afgelopen zomer met dit warme weer. We leven in een economy waar alles thuisbezorgd wordt, 
ook de boodschappen, het plastic naar de daarvoor behorende container brengen werkt niet, bovendien zit hij 9 
van de 10 keer zo vol dat het er niet in past.”

“combi bak plastic/blik of plastic/groen”

“Zorgen dat de winkels, produductiebedrijven etc. minder verpakkingsmateriaal gebruiken. En geen 
gecombineerde verpakkingsmaterialen meer mogen gebruiken. Denk b.v. aan een papieren zak, met een plastic 
venster erin verwerkt.”



7. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? 

Laagbouw



7. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? (Laagbouw) 

● Meeste mensen in 
laagbouw willen graag 
een (extra) rolcontainer 
aan huis  (47 procent)

● 26 procent wil plastic 
zakken

● 19 procent heeft liever 
containers dichterbij huis 
ipv plastic zakken

● 8 procent: iets anders 



7. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Antwoord ‘Anders, 
namelijk’ (laagbouw)

Meest genoemde alternatieven

1. (Meer) ondergrondse containers

2. Combinatiebakken voor plastic/papier of GFT/plastic

3. Alles in één bak en achteraf pas scheiden

4. Stevigere zakken voor plastic

5. Containers zonder pas

6. Containers dichterbij huis

7. Rolcontainer voor plastic  i.p.v. voor papier



7. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Antwoord ‘Anders, 
namelijk’ (laagbouw)

“Meer ondergrondse containers”

“combicontainer papier en plastic”

“Palstic bij het restafval en scheiden bij de verwerker.”

“Plastc zakken die steviger zijn dan die flinterdunne 
zakjes die we nu krijgen”

“Dichtbij een ondergrondse container ( max 100 
meter)”

“De rolcontainer voor papier ruilen voor plastic. Die 
zakken gaan vaak kapot en beland het plastic op 
straat. Mocht er een papiertje op straat waaien is dat 
minder schadelijk voor het milieu als, bijv. Een plastic 
fles. Ander hebben we straks 4 containers!!”



7. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Antwoord ‘Anders, 

namelijk’ (laagbouw)
“Geen nieuwe container, zakken aanleveren voor ondergrondse container. Restafval container voor plastic”

“Ondergrondse containers in de buurt van mijn huis waar ik de plastic zakken in kan gooien”

“Groen container in 2e delen voor 2 soorten afval. Dit omdat groen afval maar erg weinig is.”

“Alles in 1 bak en nascheiden”

“Wat werkt voor iedereen en niet zorgt voor nog meer gebruik van plastic en brandstof voor afvoer etc. Containers 
dichterbij zou denk ik wel praktisch zijn, want die plastic zakken zorgen vaak voor een hoop rondzwervend afval en 
belabberd straatbeeld”

“Stevigere plastic zakken die niet direct scheuren, waardoor je ze ook echt vol kunt doen”

“Ondergrondse containers op straat voor iedereen toegankelijk.dus zonder pasje”

“Meer Containers en dichter in de buurt, voor nog een extra rolcontainer heb ik geen plek meer. 3 containers vind ik 
meer dan genoeg”



8. Waarom heeft dit je voorkeur? 

Laagbouw



8. Waarom heeft dit je voorkeur? (Laagbouw)

● Meerdere antwoorden 
mogelijk

● Meesten willen een 
rolcontainer omdat dit 
minder snel kapot gaat 
(25 procent)

● 17 procent vindt plastic 
zakken niet zwaar, of 
heeft weinig plaats voor 
een rolcontainer

● 14 procent: andere reden



8. Waarom hebben plastic zakken je voorkeur? 
Antwoord ‘Anders, namelijk’ (laagbouw)
Belangrijkste alternatieve argumenten

1. Ik wil niet nog een rolcontainer in mijn tuin

2. Zakken kan ik zelf wegbrengen (voorkomt stank/ongedierte)

3. Zakken zijn gemakkelijk

4. Ik heb teveel plastic voor een rolcontainer

5. Meer containers is slecht voor het straatbeeld



8. Waarom hebben plastic zakken je voorkeur? 

Antwoord ‘Anders, namelijk’ (laagbouw)
“Ik heb al 3 containers thuis! Asjeblieft niet nog ene”

“Ik neem het plastic mee naar de supermarktHet plastic is zo niet lang 
in/bij huis en gaat daarom niet stinken en geen ongedierte in de 
containers bij huis”

“Het is makkelijker om de zak aan straat te leggen dan een container. 
En de ene keer hebben we 1 zak, de andere keer 2. Dus dat is 
flexibeler dan weer altijd de hele container wel/niet weg te moeten 
zetten”

“Wij hebben heel veel plastic, kan niet in een rolcontainer”

“Nog een container erbij, dat zijn er totaal 4. Dat is in het straatbeeld 
niet fraai en veel mensen hebben beperkt ruimte.”

“Ik breng de plastic zak weg als hij vol is, omdat ik dat gemakkelijk 
vind. Ik ben oud en ouderwets.”



8. Waarom hebben plastic zakken je voorkeur? 

Antwoord ‘Anders, namelijk’ (laagbouw)
“Zakken zijn gemakkelijk. Deze hebben een hanteerbaar formaat om in huis plastic afval in te sorteren waardoor je 
geen extra afval creëert aan vuilniszakken om je afval in huis te verzamelen”

“Zak kan ik wegbrengen voor deze gaat stinken”

“met nog een container lijkt de achtertuin steeds meer op een vuilstort”

“Ik heb zeer weinig plastic afval omdat ik probeer zo min mogelijk afval te produceren. De plastic zakken zijn 
daardoor voor ons huishouden voldoende. Bovendien hebben we geen plek voor nog een container.”

“Ik heb geen plaats voor een extra contener, daar naast kleine moeite om zak mee toenemen naar de winkel waar 
grote contener staat, je moet ertoch zijn”

“Plastic zakken kunnen we ook zelf bij het winkelcentrum kwijt in de containerPlastic zak hangt nu binnen, dus 
direct beschikbaar voor plastic afval zonder naar buiten te hoeven”

“Er zijn al 3 containers. Nog meer containers is wat mij betreft teveel.”



8. Waarom hebben meer containers je voorkeur? 
Antwoord ‘Anders, namelijk’ (laagbouw)
Belangrijkste alternatieve argumenten

1. Plastic zakken hebben een slechte kwaliteit

1. Plastic zakken zijn lelijk in het straatbeeld

1. Dan kan ik zelf mijn afval wegbrengen (gaat het niet stinken)

1. Ik wil niet nog een rolcontainer

1. Plastic zakken worden te vroeg buiten gehangen

1. Plastic is te licht voor rolcontainer (waait om)



8. Waarom hebben meer containers je voorkeur? 

Antwoord ‘Anders, namelijk’ (laagbouw)
“De plastic zakken zijn van shit kwaliteit. De ophalers 
scheuren ze per ongeluk kapot en de straat ligt vol plastic als 
het waait.”

“Heb zelf een rolcontainer aangeschaft voor het plastic 
afval. Werkt wel goed, maar neemt plaats in. Direct 
wegbrengen is prettig ivm geurtjes 😊”

“De plastic zakken hangen soms dagen aan straat, geeft een 
rommelig gezicht”

“Plastic zakken ziet er niet uit in het straatbeeld.”

“ik heb al drie containers en hierdoor geen ruimte meer voor 
een vierde.”

“Er blijft minder afval in huis staan. Zeker met warm weer is 
dit prettig.”



8. Waarom hebben meer containers je voorkeur? 

Antwoord ‘Anders, namelijk’ (laagbouw)
“ik stoor mij erg aan het vieze straatbeeld door de oranje zakken en doordat die kapot gaan en de boel 
vervuilen. Dat DEMOTIVEERT mij om te scheiden!”

“Omdat ik geen ruimte heb voor nog een extra container”

“De huidige zakken gaan ook snel kapot of waaien open.”

“Rolcontainer te ligt met wind omwaaien en alles zoals nu met wind op straat. Zwerfvuil”

“Het plastic afval gaat bij hogere temperaturen gemakkelijk stinken. Nu kan ik eerder het afval wegbrengen. 
Wel vind ik dat er rekening gehouden moet worden met ouderen en minder mobile mensen”

“Het te vroeg en dagen van te voren met ophangen van plastic zakken neemd steeds grotere vormen aan dus 
weg met deze mannier van verzamelen en ophalen.”

“dan kan de inzameling van plastic zakken stoppen. Vind het een armoedig gezicht, al die vuilniszakken die 
overal in de wijk hangen of liggen.



8. Waarom heeft een (extra) rolcontainer je voorkeur? 
Antwoord ‘Anders, namelijk’ (laagbouw)
Belangrijkste alternatieve argumenten

1. Zo hoef ik geen plastic in huis/tuin/garage te bewaren

1. Beter voor het straatbeeld

1. Plastic zakken worden te vroeg buiten gehangen

1. Plastic zakken hebben een slechte kwaliteit

1. Plastic zakken stinken/trekken ongedierte aan

1. Minste inspanning

1. Wegbrengen is niet voor iedereen (fysiek) mogelijk

1. Containers zijn vaak vol



8. Waarom heeft een (extra) rolcontainer je voorkeur? 

Antwoord ‘Anders, namelijk’ (laagbouw)
“Rotzooi rond de centrale bakken wordt hopelijk minder en het 
aanzien van de wijk beter.”

“De zakken gaam snel kapot en je moet ze binnen bewaren tot 
de ophaaldag”

“Een container is handiger dan zakken die snel stuk gaan.”

“Omdat er dan minder plastic rondvliegt in de straat, het 
straatbeeld daardoor schoner is. Minder irritaties. Beter voor 
het milieu”

“Eigen rolcontainer is vooral gemak en ik vind de plastic 
zakken er niet uitzien aan straat.”

“Ik vind die plastic zakken in huis erg lastig de overige 
containers staan buiten vandaar.”



8. Waarom heeft een (extra) rolcontainer je voorkeur? 

Antwoord ‘Anders, namelijk’ (laagbouw)
“Geen afvalzakken voor plastic in je huis.Tevens heb ik al aantal keer meegemaakt dat de apparaat bij de 
Lindenburg om plastic zakken te halen niet werkt. (Hoor dat meerdere mensen dit hebben.), waardoor ik stiekem, 
of eigenlijk zonder keus, mijn plastic apart kan aanbieden.”

“Met een extra container kan je het gelijk weggooien en hoef je de zakken niet te bewaren of in de auto mee te 
nemen”

“Containers in de buurt vaak vol en dan afval weer mee terug naar huis nemen is niet echt fijn”

“Ik erger me wild aan de zakken die alvast opgehangen worden aan de lantaarnpalen terwijl het nog niet de juiste 
dag is. Lijkt Amsterdam wel”

“wegbrengen is geen optie voor mensen die moeilijk ter been zijn. Ik moet al met de auto naar de brievenbus en 
ben niet van plan dat ook voor de afval te doen.”

“Plastic binnen verzamelen in zakken gaat stinken”

“Vraagt de minste inspanning”



8. Waarom heeft iets anders je voorkeur? Antwoord 
‘Anders, namelijk’ (laagbouw)

Belangrijkste alternatieve argumenten

1. Het huidige scheidingsbeleid deugt niet

1. Ik wil plastic niet apart inzamelen

1. Geen mening. Maakt mij niet uit hoe ingezameld wordt

1. Achteraf scheiden is voordeliger/effectiever/milieuvriendelijker



8. Waarom heeft iets anders je voorkeur? Antwoord 

‘Anders, namelijk’ (laagbouw)
“Het huidige scheidingsbeleid deugt niet. Plastic wordt nu veelal 
door vervuiling toch al bij het restafval gegooid of gebruikt voor 
het aanstoken van de verbrandingsoven.”

“Plastic niet meer apart inzamelen”

“Geen mening. Maakt mij niet uit hoe ingezameld wordt”

“Zie vorige vraag ben tevreden met hoe het nu is.”

“Scheiden moet centraal gebeuren.”

“Alles met 1 container elke week geleegd”

“achteraf scheiden is voor mij de beste en meest miieuvriendelijke 
optie”

“verbeterde inzamelmodellen”



8. Waarom heeft iets anders je voorkeur? Antwoord 

‘Anders, namelijk’ (laagbouw)
“Geen van boven, gooi het gewoon in de grijze bak.”

“bovenstaand heeft voor mij geen meerwaarde, gaat geen verbeteringen brengen. stukje bewustwording werkt 
beter, maar dan door alle lagen van de bevolking.”

“minder scheiden totdat overheid eerst overbodig afval via extra heffing/btw op plastic verpakkingen heeft 
teruggebracht”

“wat de uitkomst ook is, ik vind dat het gratis moet blijven.”

“achteraf scheiden is voordelige geef minder zwerfvuilen het wordt beter gescheiden dus 2klikos 1 voor papier en 1 
voor de rest”

“Wanneer gaan bedrijven nu eens minder plastic leveren?”

“Achteraf scheiden. Een grijze, groene en papier”

“Nascheiden”



10. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?

Hoogbouw



10. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? (Hoogbouw)

● De meeste mensen die 
in hoogbouw wonen, 
willen meer containers 
in de buurt (67 procent)

● 21 procent werkt liever 
met plastic zakken

● 12 procent noemt iets 
anders



10. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Antwoord 
‘Anders, namelijk’ (hoogbouw)
Meest genoemde alternatieven

1. Eigen rolcontainer

1. (Meer) ondergrondse containers

1. Meer rollen plastic zakken p.p. en op meerdere plaatsen beschikbaar



10. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Antwoord 
‘Anders, namelijk’ (hoogbouw)

“Eigen rolcontainer”

“Meer ondergrondse containers”

“Kliko die wordt leeggehaald.”

“in de vorm van ondergrondse containers: je hebt dan de 
mogelijkheid om ‘af te voeren‘ zodra je verzamelzak vol 
is:”

“Plastik containers”

“Een eigen rolcontainer. Nu zetten we ze weg, maar dr 
vogels maken ze kapot en dus is er veel zwerfafval. Ook 
hebben wij een gekke buurvrouw die vorige week de vier 
zakken die er stonden in de ondergrondse container 
(voor restafval) heeft gegooid.”



10. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Antwoord 

‘Anders, namelijk’ (hoogbouw)
“Dat je ze op meerdere plaatsen kan halen en ook een grotere hoeveelheid. Nu kun je maar 1x per maand en rol 
plastic zakken halen. Als je moeilijk ter been bent moet je zelf op pad of iemand voor je laten halen, en als je geen 
familie of vrienden heb is knap lastig”

“Een eigen 3e container voor plastic”

“in de grond !”

“ondergrondse containers zijn nog beter. Helaas blijkt het voor veel mensen normaal te zijn dat ze de zakken 
alweer buiten hangen/zetten als Saver nét geweest is. (jammer genoeg laat men ook de zakken achter als blijkt dat 
de container vol is...Het blijft een moeilijk vraagstuk”

“Dat iedereen zich houd aan de ophaaldatum zodat er geen 365 dagen zakken hangen aan die vieze haken, en 
geen stink zakken dumpen bij de stink ondergrondse contaiers”

“Extra rolcontainer aan huis. In GEEN geval omgekeerd inzamelen! De grijze bak moet de grijze bak blijven!”



11. Waarom heeft dit je voorkeur? 

Hoogbouw



11. Waarom heeft dit jouw voorkeur? (Hoogbouw)

● Meerdere antwoorden 
mogelijk

● Meesten willen meer 
containers in buurt, omdat 
dit minder snel kapot gaan 
(bijna 40 procent)

● 35 procent vindt het fijn 
om plastic weg te brengen 
passend moment

● 6 procent: andere reden



11. Waarom hebben plastic zakken je voorkeur? 
Antwoord ‘Anders, namelijk’ (hoogbouw)

Belangrijkste alternatieve argumenten

1. Containers lossen het probleem van zwerfafval niet op

2. Zakken zijn handig voor het verzamelen van afval

3. Zakken kunnen zelf weggebracht worden, terwijl containers vol raken



11. Waarom hebben plastic zakken je voorkeur? 

Antwoord ‘Anders, namelijk’ (hoogbouw)

“wij wonen in een appartementen-complex.Is er 
een mogelijkheid om de zakken vast te zetten zodat 
bij harde wind ze niet door de wijk vliegen”

“Meer containers zorgen bij ons niet voor minder 
zwerfafval”

“Zwerfafval zal niet snel verdwijnen. Zie vanuit mijn 
raam  dat mensen hun afval  gewoon achter zich 
neer.”

“zo laten, gaat prima: géén ondergrondse 
containers!”



11. Waarom hebben plastic zakken je voorkeur? 

Antwoord ‘Anders, namelijk’ (hoogbouw)

“In zakken kan ik zelf als dat gaat de zakken nog wegbrengen als ik bv naar de winkel ga.Containers 
geraken toch gauw vol denk ik als je in een appartement zoals wij wonen.”

“De zak is handig in huis voor het verzamelen, en als het nog niet de ophaal dag is, kan ik hem in mijn piep 
kleine berging nog wel kwijt.”

“Kijk bij de containers die her en der staan, altijd een enorme puinhoop dat willen wij niet!”



11. Waarom hebben meer containers je voorkeur? 
Antwoord ‘Anders, namelijk’ (hoogbouw)

Belangrijkste alternatieve argumenten

1. Plastic zakken zijn licht (waaien weg)

2. Plastic zakken hebben een slechte kwaliteit (gaan kapot)

3. Plastic zakken gaan stinken

4. Plastic zakken raken te snel vol en moeten dan bewaard worden (te weinig ruimte)



11. Waarom hebben meer containers je voorkeur? 

Antwoord ‘Anders, namelijk’ (hoogbouw)
“en de zakken veelte dun van kwaltijd scheuren 
gemakkelijk”

“vaak is de zak met plastic vol en moet je een week 
wachten tot het opgehaald wordt.”

“Zakken zijn licht van gewicht en waaien tijdens de 
ophaaldag alle kanten op”

“nogmaals, verwijder plastic zakken uit het 
straatbeeld d.m.v. alternatieven zoals meer 
(ondergrondse)containers”

“In de zomermaanden gaan de zakken stinken.Er is 
ook niet zoveel ruimte om de volle zakken te 
bewaren.”



11. Waarom hebben meer containers je voorkeur? 

Antwoord ‘Anders, namelijk’ (hoogbouw)

“daar we regelmatig zakken op moeten rapen bij veel wind. er zijn bij ons geen palen waar 
wij ze aan kunnen hangen. Of deze laatste moeten er komen”

“Een extra container past bij ons niet in de berging :("

“Containers geven de mogelijkheid dat het niet weg waait of kapot gaat en meer in gaat”

“Woon op De Ceder, hoek Spoorstraat/Gastelseweg. Hier is het echt altijd een bende voor de 
deur ook al ruimen we zelf tegenwoordig al veel zwerf vuil op. maar storten word veel 
duurder volgend jaar voor ons ...dus wordt er dan niet meer geruimd.....We gaan niet voor n 
ander zijn rommel betalen hoor.”



11. Waarom heeft iets anders je voorkeur? Antwoord 

‘Anders, namelijk’ (hoogbouw)

“Hygiëne in huis. Voorkomen van zwerfafval omdat er 
altjd mensen zijn die weer wat ophangen als het plastic 
net is opgehaald.”

“de kosten goedkoper maken voor 
ondergrondscontainer 75cent per keer en als je 2 
zakken heb reken maar uit 1:50 cent dan snap ik dat ze 
het ernaast gaan zetten of zwerf vuil”

“Container aan huis”

“je kun niet positief denken  omdat alles bij de 
mensheid gelegd word”

“De gemakkelijkste manier voor mij.”



11. Waarom heeft iets anders je voorkeur? Antwoord 

‘Anders, namelijk’ (hoogbouw)

“Een eigen container is fijner. Nu wordt het plastic veel te laat opgehaald en staan er soms wel 2 
zakken in de schuur, dit stinkt. Zou schelen als het in een container zou zitten. Ook vermindert het op 
deze manier zwerfafval”

“Zakken veel steviger maken, zijn nu waardeloos”

“omdat gft nu bij restafval gaat”

“breng nu al veel naar de containers. Meer containers krijgen nog  meer zwerfafval in de buurt van 
de containers”

“Geen containers! s.v.p. dan moet je altijd de saverpas bij je hebben en grote kans dat hier restafval 
gedumpt wordt.”



Meest genoemde ideeën en verbeterpunten over 
afvalinzameling en -scheiding

1. Meer toezicht op afval scheiden en verkeerd wegzetten van afval (boetes, camera’s, controles)

2. (Meer) mogelijkheden om blik te kunnen scheiden

3. Meer mogelijkheden om GFT te kunnen scheiden

4. Afval achteraf scheiden bij afvalverwerker (centraal)

5. Betere informatievoorziening 

6. Meer tikken op de Saverpas 

7. Inzamelpunt voor luiers (i.p.v. bij restafval)

8. Statiegeld op blik/plastic flesjes

9. Gratis grofvuil ophaaldienst 

10. Maak afval scheiden leuker/aantrekkelijker

11. Geen omgekeerd inzamelen

12. Duobakken voor afvalscheiding



16. Heb je nog ideeën of verbeterpunten over 
afvalinzameling en -scheiding? 

● De meeste mensen hebben geen 
ideeën of verbeterpunten voor 
afvalinzameling en - scheiding 
(60 procent)

● 40 procent benoemt wel nog 
ideeën of verbeterpunten



16. Heb je nog ideeën of verbeterpunten over 
afvalinzameling en -scheiding? Antwoord ‘Ja, namelijk’

“Betere controlles bij ondergrondse containers en de dagen 
dat plastic opgehaald wordt.”

“Meer blik inzamelingspunten”

“achteraf scheiden is voordelige geef minder zwerfvuilen het 
wordt beter gescheiden”

“Betere informatie over wat wel en niet in de bakken en 
zakken mag”

“Meer tikken op saverpas”

“Statiegeld heffen op alle soorten plastic flessen en blikjes, 
gaat ook het zwerfafval tegen😉”

“Maak het "leuk", aantrekkelijk en/of uitdagend”

“Niet overgaan tot omgekeerd inzamelen.”



16. Heb je nog ideeën of verbeterpunten over 
afvalinzameling en -scheiding? Antwoord ‘Ja, namelijk’

“Veel meer controle en bekeuringen voor de enorme toename van zwerfafval. Ook veel meer voorlichting en 
bewustwording op alle scholen. Regulier Inzamelen zwerfafval met scholieren zal daar zeker bij helpen.”

“Nu gaat GFT samen met restafval in een ondergrondse container en wordt alleen papier en plastic gescheiden. Waarom 
GFT ook niet apart.”

“De meerderheid van de inwoners wil niet veel moeite doen voor afvalscheiding. Alles in 1 bak en achteraf laten scheiden is 
goedkoper, geeft een beter resultaat en minder zwerfvuil.”

“Meer informatie over wat er met afvalscheiding in Roosendaal is bereikt. Waarom scheiden als het meer moeite kost en je 
er niks van terug ziet?”

“Een mogelijkheid om apart luiers in te zamelen zou heel fijn zijn. Wij hebben 3 kinderen in de luiers waardoor wij erg veel 
restafval hebben. Onze grijze container zit in 2 weken vol met enkel luiers!”

“Grofvuil weer ophalen ( gratis ) al is het maar 1x per kwartaal. Om zo de dumping in de natuur te voorkomen”

“duobak/container(plastic en papier) en om de week legen. inzamelen van blikjes.verbeterpunt is dat containers onnodig 
buiten blijven staan. veel zwerfafval”



4. Vergelijkingsbeelden



Hoe belangrijk vind jij het om afval te scheiden? Per 
leeftijd 



Hoe belangrijk vind jij het om afval te scheiden? Per 
leeftijd 

● Binnen alle leeftijdscategorieën vindt de meerderheid het belangrijk of heel belangrijk om afval te scheiden

● Maar hoe jonger de leeftijd, hoe minder belangrijk men afvalscheiding vindt!

● Jongere volwassenen vinden afvalscheiding het minst belangrijk: Tussen de 18 en 40 jaar vindt 31 procent 
afval scheiden heel belangrijk, 51 procent vindt dit belangrijk, en 14 procent staat hier neutraal in 

● De groep van 65 jaar en ouder vindt afval scheiden het meest belangrijk: 58 procent vindt dit heel 
belangrijk 38 procent vindt dit belangrijk, en 3 procent staat hier neutraal in

● Tussen de 41 en 64 jaar zit men hier tussenin: 47 procent vindt afval scheiden belangrijk of heel belangrijk, 
5 procent staat hier neutraal in



Hoe belangrijk vind jij het om afval te scheiden? Per 
geslacht



Hoe belangrijk vind jij het om afval te scheiden? Per 
geslacht

● Van zowel mannen als vrouwen vindt de meerderheid het heel belangrijk of 
belangrijk om afval te scheiden

● Vrouwen vinden dit nog iets belangrijker dan mannen: 47 procent vindt dit heel 
belangrijk, 46 procent vindt dit belangrijk, 5 procent staat hier neutraal in

● De meeste mannen vinden afval scheiden ‘gewoon’ belangrijk: Van de mannen 
vindt 41 procent afval scheiden heel belangrijk, 46 procent vindt dit belangrijk, 10 
procent staat hier neutraal in



Hoe belangrijk vind jij het om afval te scheiden? Per 
soort woning



Hoe belangrijk vind jij het om afval te scheiden? Per 
soort woning

● Zowel binnen hoogbouw als laagbouw vindt de meerderheid het heel belangrijk of 
belangrijk om afval te scheiden

● Binnen laagbouw vindt men dit iets belangrijker: 45 procent vindt dit heel 
belangrijk, 46 procent vindt dit belangrijk en 6 procent staat hier neutraal in

● Binnen hoogbouw vindt 40 procent afvalscheiding heel belangrijk, 46 procent vindt 
dit belangrijk en 12 procent staat hier neutraal in



Waarom scheid je afval? Per leeftijd



Waarom scheid je afval? Per leeftijd

● Top 3 argumenten om te scheiden: 18 - 40 jaar
1. Het is goed voor het milieu (37 procent)
2. Het is belangrijk dat plastic en drinkpakken, papier en GFT worden hergebruikt voor nieuwe 

producten 
(29 procent)

3. Het zorgt voor minder restafval en dus voor minder afvalstoffenheffing (28 procent)

● Top 3 argumenten om te scheiden: 41 - 64 jaar
1. Het is belangrijk dat plastic en drinkpakken, papier en GFT worden hergebruikt voor nieuwe producten 
(37 procent)
2. Het is goed voor het milieu (36 procent)
3. Het zorgt voor minder restafval en dus voor minder afvalstoffenheffing (25 procent)

● Top 3 argumenten om te scheiden: 60 jaar en ouder
1. Het is belangrijk dat plastic en drinkpakken, papier en GFT worden hergebruikt voor nieuwe producten 
(42 procent)
2. Het is goed voor het milieu (35 procent)
3. Het zorgt voor minder restafval en dus voor minder afvalstoffenheffing (21 procent)



Waarom scheid je afval? Per geslacht



Waarom scheid je afval? Per geslacht

● Top 3 argumenten om te scheiden: mannen
1. Het is goed voor het milieu (35 procent)
2. Het is belangrijk dat plastic en drinkpakken, papier en GFT worden hergebruikt voor nieuwe 

producten 
(34 procent)

3. Het zorgt voor minder restafval en dus voor minder afvalstoffenheffing (26 procent)

● Top 3 argumenten om te scheiden: vrouwen
1. Het is goed voor het milieu (37 procent)

2. Het is belangrijk dat plastic en drinkpakken, papier en GFT worden hergebruikt voor nieuwe 
producten 

(37 procent)
3. Het zorgt voor minder restafval en dus voor minder afvalstoffenheffing (24 procent)



Waarom scheid je afval? Per soort woning



Waarom scheid je afval? Per soort woning

● Top 3 argumenten om te scheiden: laagbouw
1. Het is goed voor het milieu (36 procent)
2. Het is belangrijk dat plastic en drinkpakken, papier en GFT worden hergebruikt voor nieuwe 

producten 
(35 procent)

3. Het zorgt voor minder restafval en dus voor minder afvalstoffenheffing (21 procent)

● Top 3 argumenten om te scheiden: hoogbouw
1. Het is goed voor het milieu (37 procent)

2. Het is belangrijk dat plastic en drinkpakken, papier en GFT worden hergebruikt voor nieuwe 
producten 

(37 procent)
3. Het zorgt voor minder restafval en dus voor minder afvalstoffenheffing (26 procent)



Waarom scheid je niet (altijd) afval? Per leeftijd 



Waarom scheid je niet (altijd) afval? Per leeftijd 

● In de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder denkt de meerderheid dat de gemeente het afval toch allemaal 
tegelijk verbrandt (57 procent). 29 procent heeft te weinig ruimte in huis en 14 procent heeft niet zoveel 
afval om te scheiden

● Tussen de 41 en 64 jaar heeft de meerderheid te weinig ruimte in huis (43 procent). 25 procent vindt het te 
veel moeite om te scheiden, of denkt dat de gemeente het uiteindelijk toch allemaal tegelijk verbrandt

● In de leeftijdscategorie tussen de 18 en 40 jaar heeft de meerderheid te weinig ruimte in huis (37 procent). 
36 procent vindt afval scheiden te veel moeite. 13 procent heeft niet zoveel afval om te scheiden, en 11 
procent denkt dat de gemeente het toch allemaal tegelijk verbrandt. 2 procent weet niet hoe hij of zij afval 
moet scheiden



Waarom scheid je niet (altijd) afval? Per geslacht



Waarom scheid je niet (altijd) afval? Per geslacht

● Vrouwen hebben vaak weinig ruimte in huis om afval te scheiden, namelijk 49 procent. 23 procent vindt het 
te veel moeite, en 13 procent heeft niet zoveel afval om te scheiden

● Van de mannen vindt de meerderheid het te veel moeite om afval te scheiden, namelijk 36 procent. 34 
procent heeft te weinig ruimte in huis, en 19 procent denkt dat de gemeente het uiteindelijk toch allemaal 
tegelijk verbrandt

● Alleen vrouwen weten soms niet hoe je afval moet scheiden (5 procent), of kunnen dit soms niet door 
gezondheidsredenen (3 procent)



Waarom scheid je niet (altijd) afval? Per soort woning



Waarom scheid je niet (altijd) afval? Per soort woning

● Binnen de laagbouw heeft 41 procent te weinig ruimte om afval te scheiden. 31 procent vindt het te veel 
moeite, en 20 procent denkt dat de gemeente het toch uiteindelijk allemaal tegelijk verbrandt

● Binnen de hoogbouw vindt 37 procent het te veel moeite om afval te scheiden. 30 procent heeft te weinig 
ruimte in huis, en 28 procent heeft niet zoveel afval om te scheiden

● Alleen binnen de laagbouw weten sommige mensen niet hoe ze afval moeten scheiden (2 procent). 1 
procent is door zijn of haar gezondheid niet in staat om afval te scheiden



Wat kan jou helpen? Per leeftijd 



Wat kan jou helpen? Per leeftijd 

● Tussen de 18 en 40 jaar denkt de meerderheid dat meer mogelijkheden aan huis hen zouden helpen bij 
afval scheiden (54 procent). 24 procent zou wel wat meer informatie willen over afval scheiden, terwijl 22 
procent tips en trucs zou willen over hoe je makkelijk thuis afval kunt scheiden

● Ook ussen de 41 en 64 jaar denkt de meerderheid dat meer mogelijkheden aan huis hen zouden helpen bij 
afval scheiden (46 procent). 29 procent wilt meer informatie over afval scheiden, en 25 procent denkt dat 
tips en trucs over afval scheiden zal helpen

● In de groep van 64 jaar en ouder denkt de meerderheid dat meer informatie over afval scheiden zou helpen 
(38 procent). 33 procent zou graag meer mogelijkheden aan huis willen om afval te scheiden, en 29 procent 
denkt dat tips en trucs over makkelijk afval scheiden hen zullen helpen



Wat kan jou helpen? Per geslacht



Wat kan jou helpen? Per geslacht

● De meerderheid van zowel mannen als vrouwen denken dat meer mogelijkheden aan huis zullen helpen bij 
afvalscheiding (beiden 46 procent)

● Van de mannen zou 30 procent meer informatie willen over wat je wel en niet kan scheiden. Bij vrouwen is 
dis 29 procent

● 25 procent van de vrouwen wilt graag tips en trucs over hoe je makkelijk thuis afval kunt scheiden. 24 
procent van de mannen zou dit graag willen



Wat kan jou helpen? Per soort woning



Wat kan jou helpen? Per soort woning

● De meerderheid binnen zowel hoogbouw als laagbouw denkt dat meer mogelijkheden aan huis zullen 
helpen bij afvalscheiding (41 procent voor hoogbouw en 47 procent voor laagbouw)

● Binnen de hoogbouw zou 33 procent meer informatie willen over wat je wel en niet kan scheiden. Binnen 
laagbouw is dit 28 procent

● Verder wilt 26 procent binnen de hoogbouw tips en trucs over hoe je makkelijk thuis afval kunt scheiden. 
Binnen de laagbouw is dit 24 procent



Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Per leeftijd 
Laagbouw Hoogbouw



Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Per leeftijd 
● Binnen de hoogbouw wilt in elke leeftijdscategorie de meerderheid meer containers in de buurt van zijn of 

haar appartement

● Binnen de laagbouw is er een grote voorkeur voor een (extra) rolcontainer aan huis: alleen in 
leeftijdscategorie 65+ kiest een lichte meerderheid voor plastic zakken

● Tussen de 18 en de 40 jaar verkiest de meerderheid een (extra) rolcontainer aan huis (61 procent, laagbouw) 
of meer containers in de buurt van het appartement (85 procent, hoogbouw). 23 procent binnen de 
laagbouw en … procent binnen de hoogbouw wilt liever plastic zakken. 16 procent binnen de laagbouw 
prefereert meer containers in de buurt

● Ook tussen de 41 en de 64 jaar verkiest de meerderheid een (extra) rolcontainer aan huis (48 procent, 
laagbouw) of meer containers in de buurt van het appartement (83 procent, hoogbouw). 27 procent binnen 
de laagbouw en … procent binnen de hoogbouw wilt liever plastic zakken. 25 procent binnen de laagbouw 
prefereert meer containers in de buurt

● In de leeftijdscategorie 65+ wilt binnen de hoogbouw een meerderheid meer containers in de buurt (65 
procent), terwijl 35 procent voor plastic zakken kiest. Binnen de laagbouw kiest de meerderheid voor plastic 
zakken (43 procent), gevolgd door een (extra) rolcontainer aan huis (37 procent). Een klein percentage 
binnen de laagbouw ziet liever meer containers in de buurt (20 procent)



Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Per geslacht
Laagbouw Hoogbouw



Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Per geslacht
● Binnen de laagbouw willen zowel mannen als vrouwen het liefst een (extra) rolcontainer aan huis. Binnen de 

hoogbouw willen beide groepen het liefst meer containers in de buurt van hun appartement

● Van de vrouwen die in laagbouw wonen, wilt 52 procent het liefst een (extra) rolcontainer aan huis, 28 
procent gebruikt liever plastic zakken, en 20 procent wilt meer containers in de buurt van huis. Binnen de 
hoogbouw wilt 75 procent meer containers in de buurt van hun appartement, terwijl 25 procent liever 
plastic zakken gebruikt

● Van de mannen die in laagbouw wonen, wilt 50 procent het liefst een (extra) rolcontainer aan huis, 29 
procent gebruikt liever plastic zakken, en 22 procent wilt meer containers in de buurt van huis. Binnen de 
hoogbouw wilt 77 procent meer containers in de buurt van hun appartement, terwijl 23 procent liever 
plastic zakken gebruikt



Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Per soort woning
HoogbouwLaagbouw



Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Per soort woning
● Binnen de laagbouw wilt men in het algemeen het liefst een (extra) rolcontainer aan huis (51 procent). 28 

procent kiest liever voor plastic zakken, en 21 procent wilt liever meer containers in de buurt van hun 
woning

● Binnen de hoogbouw wilt men het liefst meer containers in de buurt van hun appartement (76 procent). 24 
procent werkt liever met plastic zakken 



Waarom gaat hier jouw voorkeur naar uit? Per leeftijd 
Laagbouw Hoogbouw



Waarom gaat hier jouw voorkeur naar uit? Per leeftijd 
● Binnen de hoogbouw kiest de meerderheid van elke leeftijdscategorie voor meer containers, omdat dit 

minder zwerfafval veroorzaakt (38 tot 47 procent). Dit wordt gevolgd door het gemak van het hebben van 
meer containers in de buurt (35 tot 40 procent). Op de laatste plek staat dat plastic zakken licht zijn en dat 
het niet ver lopen is (16 tot 27 procent)

● Binnen de laagbouw zijn de meningen van leeftijdsgroepen wat meer verdeeld

● Tussen de 18 en 40 jaar kiest de meerderheid voor een (extra) rolcontainer, omdat dit zorgt voor minder 
zwerfafval (29 procent). De minst populaire reden binnen deze groep is dat meer containers in de buurt het 
makkelijk maakt om afval weg te brengen wanneer het uit komt (10 procent)

● Tussen de 41 en 64 jaar kiest de meerderheid voor een (extra) rolcontainer, omdat dit zorgt voor minder 
zwerfafval (26 procent). De minst populaire reden is dat er met een (extra) rolcontainer meer plastic 
ingezameld kan worden (9 procent)

● Vanaf 65 jaar vindt de meerderheid plastic zakken niet erg om weg te brengen (31 procent). De minst 
populaire reden binnen deze groep is dat er met een (extra) rolcontainer meer plastic ingezameld kan 
worden (8 procent)



Waarom gaat hier jouw voorkeur naar uit? Per geslacht
Laagbouw Hoogbouw



Waarom gaat hier jouw voorkeur naar uit? Per geslacht
● Er is weinig verschil tussen mannen en vrouwen binnen de redenen voor de eerder genoemde voorkeuren

● Binnen de laagbouw kiest de meerderheid voor een (extra) rolcontainer, omdat dit minder zwerfafval 
veroorzaakt (28 en 25 procent). Dit wordt gevolgd door de reden dat plastic zakken niet zwaar zijn (beiden 
19 procent), en dat ze niet veel plaats hebben voor een extra rolcontainer (17 en 18 procent). De minst 
populaire reden in beide groepen is dat er met een extra rolcontainer meer afval ingezameld kan worden 
(beiden 12 procent)

● Binnen de hoogbouw kiest de meerderheid voor meer containers in de buurt, omdat dit minder zwerfafval 
veroorzaakt (42 en 43 procent). 36 en 37 procent vindt het fijn dat het met meer containers makkelijker is 
om afval weg te brengen. 22 en 20 procent vindt het niet vervelend om plastic zakken weg te moeten 
brengen



Waarom gaat hier jouw voorkeur naar uit? Per soort 
woning

Laagbouw Hoogbouw



Waarom gaat hier jouw voorkeur naar uit? Per soort 
woning

● In het algemeen kiest men voor een (extra) rolcontainer bij huis of meer containers in de buurt van het 
appartement, omdat dit minder zwerfafval veroorzaakt (26 procent binnen de laagbouw en 42 procent 
binnen de hoogbouw)

● Binnen de laagbouw is daarna de meest genoemde reden dat plastic zakken niet vervelend zijn om weg te 
brengen (19 procent). 18 procent heeft niet veel plaats voor een extra rolcontainer

● Binnen de hoogbouw staat de reden dat het met meer containers makkelijker is om afval weg te brengen 
wanneer het uitkomt om de tweede plek (37 procent). 21 procent vindt het niet vervelend om plastic zakken 
weg te brengen




