Renkum Spreekt
Afval
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel 'Renkum
Spreekt'. In juli 2018 heeft een onderzoek over afval binnen de gemeente
plaatsgevonden. Graag delen wij de belangrijkste onderzoeksresultaten met u.

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 774 van de 1.032 panelleden deelgenomen
aan het onderzoek; een response-rate van 75%. Uit de hoge
respons-rate kan worden afgeleid dat er een grote
betrokkenheid is onder de panelleden van ‘Renkum Spreekt’.
Het onderzoek is statistisch betrouwbaar en nauwkeurig en
representatief over kernen en geslacht.
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Bijna alle respondenten kennen het
afvalbrengstation 'Veentjesbrug'. 95% is
er ook weleens geweest. De meeste
respondenten (43%) maken ongeveer
1x per kwartaal gebruik van het
afvalbrengstation.
85%
van
de
respondenten is (zeer) tevreden over
het afvalbrengstation en 92% weet wat
ze naar het afvalbrengstation kunnen
brengen.

Informatie
Top 3 meest geschikte manieren om
informatie te geven vanuit gemeente of
ACV over afvalinzameling:

Top 3 kanalen zelf zoeken naar informatie
over afvalinzameling- en scheiding:
www.renkum.nl

Via een app
Via een huisaan-huisbrief
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40%

Via het
Gemeentenieuws
36%

www.acvgroep.nl/renkum

Op een app
38%

37%

21%

Afvalscheiding
Hoe vaak houdt u de volgende soorten afval gescheiden van het restafval?
% dat de afvalsoort altijd gescheiden houdt van het restafval

Papier wordt het vaakst
gescheiden gehouden van het
restafval, namelijk door 94%
van de respondenten altijd.

De meeste respondenten (26%)
bieden hun kliko voor restafval
3 tot 6 keer per jaar aan om te
legen.

In 2017 is per inwoner in Renkum 111 kg restafval ingezameld. Ongeveer 76% hiervan was geen echt
restafval, maar herbruikbaar materiaal. 21% van de respondenten denkt dat het percentage
herbruikbaar materiaal in het eigen restafval (veel) hoger is, tegenover 64% die denkt dat het
percentage herbruikbaar materiaal in het restafval (veel) lager is in het eigen huishouden.

Redenen wel/ niet scheiden afval
Wel scheiden

De belangrijkste reden om het afval
gescheiden te houden is omdat het goed
is voor het milieu (81%). Andere
belangrijke redenen zijn dat het een
kleine moeite is (41%) en dat het ruimte
bespaart in de restafvalcontainer (24%).

Niet scheiden
De belangrijkste reden om het afval niet
gescheiden te houden is omdat het
scheiden
van
afvalstoffen
overlast
veroorzaakt (18%). Voorbeelden hiervan
zijn stank en ongedierte. 8% heeft er
onvoldoende ruimte voor en 5% heeft er
geen zin in.

Stimuleren afvalscheiding
Top 3 meest geschikte manieren om het
afval scheiden verder te stimuleren:

1

Meer voorlichting over het nut en de noodzaak van
afvalscheiding (36%)

2

Meer voorlichting over hoe afval gescheiden moet
worden (afvalscheidingswijzer) (30%)

3

Meer controle en toezicht op juiste scheiding (26%)

Wat gebeurt er met de resultaten?
De onderzoeksresultaten geven een goed inzicht in de ervaringen van onze inwoners met de nieuwe manier van
afval inzamelen. De grote meerderheid is tevreden over de afvalinzameling en de ophaalfrequentie. Wij vinden het
heel positief dat er veel milieubewuste inwoners zijn die door afvalstoffen te scheiden, bijdragen aan een beter
milieu.
Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Er is behoefte aan meer voorlichting over het nut en de noodzaak van
afvalscheiding. Restafval kan namelijk nog beter gescheiden worden. Zo is er bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over
het hergebruik van textiel. Daarom gaan wij meer tips delen over het scheiden van afval. Ook kan onze Schone
Buurt Coach hierbij helpen. Uit het onderzoek blijkt dat veel inwoners onze Schone Buurt Coach niet kennen. Daar
gaan wij wat aan veranderen. Ook komt er eind van het jaar een nieuwe afvalapp. Via deze persoonlijke online
afvalkalender ziet u in welke bak of zak uw afval thuishoort. Bovendien kunt u via de app een herinnering instellen,
zodat u een seintje krijgt wanneer welk afval wordt opgehaald. Uiteraard kunt u de app ook gebruiken als u vragen
heeft.
De resultaten gebruiken wij voor de evaluatie over afvalinzameling. Ook kijken wij wat er verbeterd kan worden.
Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid!

