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Geachte raadsleden,

Eind 2021 hebben wij een onderzoek onder de inwoners uitgevoerd over onze afvalinzameling en 
verwerking. De inwoners konden, aan de hand van een vragenlijst, hun tevredenheid aangeven. Ook 
hebben wij vragen gesteld over onze communicatie rond afval en mogelijke beleidswijzigingen. 

Tevredenheid

Ruim 900 inwoners hebben de moeite genomen de vragenlijst in te vullen. Een mooie respons. 
Gemiddeld geven deze inwoners de gemeente het cijfer 7,6 voor de wijze waarop wij het afval in de 
gemeente inzamelen en verwerken. Dit stemt ons tevreden. Met name het gescheiden inzamelen van 
afvalstoffen, door middel van verschillende containers aan huis, scoort goed onder de inwoners. 

Verbeterpunten

Toch zijn er onderdelen waar de inwoners minder tevreden mee zijn. Rond de inzameling van papier en 
karton (OPK) en de openingstijden van de Milieustraat zien de inwoners verbeterpunten. 

Nieuw beleid

Voor het ontwikkelen van nieuw beleid hebben wij vragen gesteld over het:

1.       aantal afvalcontainers per perceel; 
2.       invoeren van een regeling voor medisch afval van chronisch zieken;
3.       apart inzamelen en verwerken van luiers- en incontinentiemateriaal;
4.       de landelijke doelstelling om restafval te reduceren;
5.       maatregelen die het scheiden van afval ondersteunen en afval helpen voorkomen;
6.       informeren van de inwoners.

Voor een volledig beeld van de uitkomsten van het afvalonderzoek onder de inwoners, verwijzen wij 
graag naar bijgaand rapport en de daarbij horende samenvatting in de vorm van een presentatie. 
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De uitkomsten worden verwerkt in het “overdrachtsdossier” dat de organisatie voorbereidt voor het 
komende college van B&W. Aan de hand van de uitkomsten worden voorstellen voor uw raad  
voorbereid. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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