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Diemen, 3 oktober 2014.

Geachte mevrouw, meneer,

GroenLinks Diemen heeft in de eerste helft van 2014 in Diemen een enquête afgenomen over
de dagelijkse praktijk van afvalscheiding.

Er zijn 460 enquêteformulieren min of meer willekeurig en anoniem verspreid over de 
adressen in Diemen. De formulieren zaten in een enveloppe samen met een gefrankeerde 
retourenveloppe. Van de 460 enquêtes zijn er ca. 100 teruggestuurd. De antwoorden zijn 
geturfd. Op de volgende bladzijden staan de vragen van de enquête met de werkelijke 
aantallen van de gegeven antwoorden. Waar een antwoord een halftal heeft, heeft de 
respondent tussen twee naastliggende alternatieven niet kunnen kiezen; beide zijn daarop met
0,5 gehonoreerd, in plaats van met een 1.

De laaste vraag, vraag 9, liet ruimte voor opmerkingen. Alle opmerkingen zijn hier ook 
opgenomen, met het aantal keren dat deze zijn gemaakt.

Nadere informatie en de volledige enquêtegegevens zijn te verkrijgen via de fractie van 
GroenLinks Diemen,  groenlinksdiemen@xs4all.nl.

Met vriendelijke groet,
namens de afdeling Diemen van GroenLinks,
Frans Eerkens
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Diemen, 26 mei 2014

Geachte mevrouw, meneer,
GroenLinks Diemen houdt een enquête onder Diemenaren over afval. Over het ophalen van afval door
de gemeente, over het scheiden van afval door Diemenaren en over wat dat mag kosten: de 
afvalstoffenheffing.De gemeenteraad zal dit jaar over de afvalstoffenheffing gaan beslissen. 
GroenLinks wil dan graag weten hoe u daarover denkt. Doet u mee? Vul dan de enquête in, stop hem 
in de enveloppe en stuur hem naar ons terug. De enquête is anoniem en verplicht u tot niets.
We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw moeite.
Fractie GroenLinks Diemen - www.diemen.groenlinks.nl

1. Gebruikt u een rolcontainer voor uw huisvuil? Of brengt u het huisvuil naar een gemeenschappelijke 
container die op straat staat?
0 Ik gebruik een rolcontainer. (50).............................................. Ga dan naar vraag 2
0 Ik gebruik een gemeenschappelijke container op straat. (52) ... Ga dan direct naar vraag 4

2. Deze vraag is alleen voor mensen die huisvuil verzamelen in een rolcontainer.
De  gemeente haalt wekelijks uw huisvuil op. U zet de rolcontainer op vaste dagen buiten aan de straat.
De vuilniswagen verzamelt alles bij elkaar in één bak op de vuilniswagen. Dit afval wordt dan verder 
behandeld als restafval.
Hoe vaak zet u de rolcontainer buiten?

Omcirkel het betreffende vak

1 maal
per week (42)

meestal 1 maal
per week (1)

meestal 1 maal
in twee weken (1)

1 maal
in twee weken (1)

nog minder  vaak
(4)

3. Deze vraag is alleen voor mensen die huisvuil verzamelen in een rolcontainer.
Zou u er vóór zijn dat de gemeente uw rolcontainer één maal in de twee weken ophaalt?
0 Dat mag wel van mij (16)
0 Dat mag niet van mij (35)

4. Deze vraag gaat over afvalscheiding. Dan brengt u verschillende soorten afval naar verschillende 
verzamelpunten ergens in uw buurt: glas, plastic, papier, gft, textiel en klein chemisch afval. We zijn 
benieuwd óf u dat doet, én hoe vaak u dat doet.
Welke van de hier genoemde afvalsoorten scheidt u?
0 Ik scheid helemaal geen afval (2)
0 Ik scheid wel afval, namelijk (92)

Geef met een kruis aan wat voor u van toepassing is. Het gaat natuurlijk om een gemiddelde frequentie

2 of meer keer 
per week

1 maal
per week

1 maal
per twee weken

1 maal
per maand

zelden of nooit

Papier (12) (46) (22) (14) (1)

Glas (10) (50) (20,5) (13,5) (3)

Plastic (27) (37) (12) (2) (12)

Gft (26) (12) (0) (4) (40)

Textiel (2) (3) (1) (25,5) (54,5)

Klein chemisch (3) (6) (0) (26) (58)

5. Brengt u wel eens afval naar de gemeentewerf?
0 Ik breng nooit afval naar de gemeentewerf (20)
0 Ik breng wel eens afval naar de gemeentewerf, namelijk (80)

Geef met een kruis aan wat voor u van toepassing is. Het gaat natuurlijk om een gemiddelde frequentie
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2 of meer keren
per jaar

1 keer
per jaar

zelden nooit

witgoed (6) (22,5) (28,5) (17)

chemisch afval (30) (30) (13,5) (6,5)

grof vuil (37) (27) (10,5) (5,5)

tuinafval (15) (9) (14) (27)

anders, namelijk (4) (2) (2) (1)
textiel, rest hout, “wat niet op straat hoort”, frituurvet, glas, groot glas, “overbodige spullen”, huisraad

6. U weet dat u de gemeente kan bellen om uw grofvuil op te halen. Dat kan één keer per week.
Hoe vaak maakt u daar gebruik van?

Omcirkel wat voor u van toepassing is. Het gaat natuurlijk om een gemiddelde frequentie

1 keer per maand (0) 1 keer per kwartaal (22) 1 keer per jaar (50) zelden of nooit (30)

7. U betaalt elk jaar afvalstoffenheffing aan de gemeente. De gemeente verdient daar niet aan, want dat 
mag niet van de wet. Uw bijdrage is om de kosten van afvalverwerking te betalen en niet meer dan dat.
Wat vindt u van het bedrag dat u betaalt, vergeleken met de dienstverlening die u daarvoor terug krijgt?
Kruis aan wat het beste overeenkomt met uw mening.
0 Ik ben bereid meer te betalen als de dienstverlening daarmee beter wordt. (3)
0 Ik ben bereid meer te betalen, ook als de dienstverlening op hetzelfde niveau blijft. (1)
0 Ik ben tevreden over wat ik betaal, want de gemeente levert daarvoor de goede service. (51,5)
0 Ik wil minder betalen. De gemeente moet hetzelfde niveau bieden en het goedkoper doen. (38,5)
0 Ik wil minder betalen. De gemeente mag dan best minder service bieden. (7)

8. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat uw bijdrage aan de afvalkosten omlaag kan als Diemenaren het 
afval veel meer gescheiden aanbieden.
Welk van de volgende soorten zou u bereid zijn om meer te scheiden?
0 Ik scheid alle afval al zo veel mogelijk. (68,5)
0 Ik zou de volgende soorten beter gaan scheiden (32,5).

Omcirkel wat voor u van toepassing is. Het gaat natuurlijk om een gemiddelde frequentie

Papier (12) Glas (12) Plastic (18) Gft (25) Textiel (14) Klein chemisch 
(9)
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9. Op welke manier kan de gemeente volgens u de afvalscheiding voor u verbeteren?

9.1 Opening gft-bakken vergroten (27 x)
9.2 Kooien herplaatsen voor tuinafval (9x)
9.3 Wekelijks gft ophalen (1x)
9.4 Wekelijks ophalen van grofvuil (1x)
9.5 De gemeente moet medewerking van bewoners stimuleren (8x)
9.6 Prullenbakken voor gescheiden afval thuis beschikbaar stellen (2x)
9.7 Meer containers plaatsen voor gescheiden afval op straat (6x)
9.8 Bedrag dat de gemeente rekent is veel te hoog (1x)
9.9 Differentiatie van het tarief naar meer personen, zoals in Groningen (3x)
9.10 Gft-containers uitrusten met een pasje (1x)
9.11 Storingsvrije containers plaatsen (2x)
9.12 Restafval laten aanbieden in voorgeschreven dure vuilniszakken (1x)
9.13 Zwerfafval, ook bij containers vaker ophalen (2x)
9.14 Ook containers voor restafval zonder pasje plaatsen (4x)
9.15 Grotere containers plaatsen met zichtbare inhoud (1x)
9.16 Aangeven welke plasticsoorten in de container voor kunststof mogen (1x)
9.17 Controle op afvalscheiding en handhaving van regels vergroten (4x)
9.18 Rolcontainers 1 maal per maand reinigen (1x)
9.19 Duobakken gft en restafval, dan wel aparte gft-container (9x)
9.20 Er is in deze wijk geen mogelijkheid om gft apart aan te bieden (2x)
9.21 Rolcontainers afschaffen en overal ondergrondse containers plaatsen (1x)
9.22 Meer service door de gemeente (1x)
9.23 Lagere afvalstoffenheffing leidt tot hogere inzet bewoners om te scheiden (1x)
9.24 Twee maal per week grofvuil ophalen (1x)
9.25 Aanbieden van klein chemisch afval, zoals verf en frituurvet, mogelijk maken (1x)
9.26 De gemeentewerf is voor mij onbereikbaar (2x)
9.27 Restafval wordt nu elke week buitengezet omdat het toch wordt opgehaald; mag om de week (1x)
9.28 Behjaarden zonder hulp hebben moeite met de zware zak/rolcontainer (1x)
9.29 Meer containers plaatsen (3x)
9.30 Alle varianten van afval in aparte containers bij elkaar en dichter bij huis (1x)
9.31 Gft-bakken beter en vaker legen (1x)


