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Aanleiding 
Momenteel wordt in Nederland circa 50 procent van het afval gescheiden 
opgehaald. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de 
doelstelling om in 2020 75 procent van het afval gescheiden in te zamelen 
(Rapport van Afval naar Grondstof (VANG) uit 2014). Dit om te voorkomen 
dat rond 2050 sprake is van een grondstoffen- en energietekort. Op basis 
daarvan zijn er in Europees verband ideeën bedacht om van een lineaire-
economie met beperkte recycling-mogelijkheden naar een circulaire 
economie te gaan. 
 
Op dit moment wordt bijna 55 procent van het huishoudelijk afval in 
Zeewolde door bewoners gescheiden. Om te voldoen aan de richtlijnen van 
de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu moet de gemeente 
Zeewolde nieuwe manieren van afvalinzameling onderzoeken. Hiervoor is 
het draagvlak van de inwoners van groot belang. De gedragsverandering 
moet immers bij hen vandaan komen. Dat betekent dat inwoners goed 
ingelicht moeten worden over het nut en de noodzaak van afvalscheiding, 
de drempel voor afvalscheiding zo laag mogelijk moet worden gemaakt en 
de kosten voor de burger zo beperkt mogelijk houden. 
 
Daarom ontstond de behoefte bij de gemeente Zeewolde voor een 
burgerraadpleging. Het hoofddoel van dit onderzoek is inzicht krijgen in het 
huidige inzamelgedrag en met name de houding ten opzichte van nieuwe 
manieren van inzamelen van inwoners van Zeewolde. Hierbij is eveneens 
van belang wat de attitude is tegenover financiële prikkels (DIFTAR) en 
milieuaspecten. 

Methode 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van raadpleging van het 
burgerpanel van de gemeente Zeewolde. Het panel bestaat uit 1.268 
panelleden. Dit zijn inwoners van de gemeente Zeewolde, die zich hebben 
aangemeld voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. De 
panelleden zijn via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. 
Omdat inzet van het burgerpanel geen garantie geeft dat het buitengebied 
en de hoogbouw voldoende zijn vertegenwoordigd in dit onderzoek, is 
besloten om deze groepen daarom integraal aan te schrijven. In totaal zijn 
879 inwoners in hoogbouw en 347 inwoners in het buitengebied per brief 
uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. De vragenlijst kon worden 
ingevuld van 3 tot en met 20 maart 2016. 
 
Respons 
Voor dit onderzoek zijn 1.268 panelleden uitgenodigd, 700 leden hebben 
aan het onderzoek deelgenomen. Dit is een respons van 55 procent. 
Daarnaast hebben 119 inwoners uit de hoogbouw en/of het buitengebied de 
vragenlijst ingevuld via de brief die zij ontvingen. In totaal hebben 819 
inwoners de vragenlijst ingevuld, ruim voldoende om betrouwbare 
uitspraken te kunnen doen. Om onder- en oververtegenwoordiging op basis 
van leeftijd en geslacht te corrigeren zijn de uitkomsten op deze kenmerken 
gewogen.  
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Driekwart scheidt plastic afval 
Plastic verpakkingsafval, blik, andere metalen en drankenkartons voor melk en 
frisdrank mogen sinds 1 januari 2016 gezamenlijk worden aangeboden in plastic 
zakken. Driekwart van de inwoners van Zeewolde scheidt PMD-afval (vrijwel) 
altijd, zestien procent doet dit nooit. 

Milieu belangrijkste reden voor scheiden plastic afval 
De inwoners die aangeven wel eens plastic afval te scheiden, is gevraagd naar de 
reden daarvoor. Zo’n tachtig procent geeft aan dat het vooral is om het milieu te 
sparen, ruim de helft doet het omdat het de hoeveelheid restafval vermindert. 
Eén op de vijf meent dat de afvalstoffenheffing zal dalen als iedereen plastic afval 
zou scheiden. Een andere veelgenoemde reden voor het scheiden van plastic 
afval, is zodat het plastic als grondstof kan worden gerecycled/hergebruikt. 

74% 

11% 

16% (vrijwel) altijd

soms

nooit

Driekwart van de bewoners van de kern Zeewolde, en van de bewoners van 
laagbouw scheiden plastic (vrijwel) altijd van het restafval. Onder bewoners 
van het buitengebied en hoogbouwbewoners is dit aandeel lager (resp. 65% 
en 60%). Inwoners van zestig jaar en ouder scheiden plastic afval het 
vaakst: 85 procent. De groep van 17 tot 44 jaar (59%) het minst vaak. 
Gebrek aan ruimte is voor de helft van de bewoners van hoogbouw reden 
om plastic niet (altijd) te scheiden 

Figuur 1 
In hoeverre scheidt u het plastic van het restafval? 
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Figuur 2 
Waarom houdt u plastic afval apart? 

Gebrek aan ruimte grootste drempel om plastic te scheiden 
De inwoners die aangeven niet (altijd) plastic te scheiden is gevraagd naar 
de redenen hiervoor. Voor 45 procent is het hebben van te weinig ruimte in 
huis om plastic te verzamelen een reden om plastic niet te scheiden, een 
derde doet dit liever niet omdat de volle zakken met plastic gaan stinken. 
Voor een kwart is het apart inzamelen van plastic teveel moeite, één op de 
vijf vergeet de inzameldata van de plastic zakken. Een andere 
veelgenoemde reden om het afval niet te scheiden is het gebrek aan een 
aparte container voor plastic. Ook wordt genoemd dat de plastic zakken 
snel wegwaaien wanneer zij aangeboden worden op straat. 

Figuur 3 
Waarom houdt u plastic niet (altijd) apart? 
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PMD nog tamelijk onbekend 
Ruim één op de drie inwoners twijfelt wel eens over wat onder PMD-afval 
valt. De meest genoemde materialen waar men over twijfelt zijn 
aluminiumfolie, conservenblikken, chipszakken, combinatieverpakkingen 
(verpakkingen met zowel papier als plastic, of plastic met een folielaag), 
drankenkartons en hard plastic. Een aantal inwoners weet niet of het plastic 
schoongespoeld moet worden. Ook blijkt een groot deel van de twijfelaars 
niet te weten waar de afkorting PMD voor staat, of dat blik en drankkartons 
bij het plastic afval mogen. 

Wegbrengen PMD afhankelijk van woningtype 
De wijze van het aanbieden of wegbrengen van PMD-afval is sterk 
afhankelijk van het type woning waar men in woont. Het grootste deel van 
de inwoners die in hoogbouw (flat of appartement) wonen brengen het 
PMD-afval enkel naar de bovengrondse verzamelcontainers in het dorp, bij 
bewoners van laagbouw is dat ruim een kwart. Gemeentebreed brengt een 
derde het PMD-afval enkel naar een bovengrondse container, de rest biedt 
(ook) de zakken aan op de aanbiedplaats in de eigen straat. 

Figuur 4 
Brengt u de plastic zakken naar bovengrondse verzamelcontainers of biedt u het 
PMD aan op de opstelplaats in uw straat? 

73% 

9% 

10% 

8% 

28% 

29% 

23% 

20% 

34% 

26% 

21% 

19% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ik breng ze alleen naar de
bovengrondse

verzamelcontainers in het dorp

beide, maar meestal de
bovengrondse

verzamelcontainers in het dorp

ik bied de zakken alleen aan op
de aanbiedplaats

beide, maar meestal bied ik de
zakken aan op de aanbiedplaats

hoogbouw

laagbouw

totaal

Bewoners van het buitengebied van Zeewolde bieden hun PMD-zakken 
vaker dan gemiddeld alleen aan op de aanbiedplaats op straat (58%). 
Verschil in aanbieden tussen de diverse leeftijdsgroepen is met name te 
zien in de groep 17-44jarigen en de zestigplussers: de jongere groep biedt 
met name de zakken aan op de aanbiedplaats (31%) terwijl de ouderen 
vaker dan gemiddeld de zakken enkel naar de bovengrondse 
verzamelcontainers brengen.  

PLASTIC, METAAL EN DRINKKARTONS 
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In het buitengebied van Zeewolde zou het verhogen van de 
inzamelfrequentie voor de helft van de inwoners geen verschil maken, zij 
zouden even vaak gebruik maken van de bovengrondse brengvoorzieningen 
als zij nu al doen.  
Inwoners van het buitengebied zouden wel vaker plastic afval scheiden met 
een aparte rolcontainer (62%), onder bewoners van hoogbouw is dit amper 
dertig procent. Binnen laagbouw zegt de helft van de inwoners vaker plastic 
denken te scheiden met een aparte container.  
Als we kijken naar de diverse leeftijdsgroepen, zijn inwoners in de leeftijd 
van 17 tot 44 jaar eerder geneigd om meer plastic afval te scheiden als zij 
daar een aparte rolcontainer voor krijgen (64%) dan de oudere inwoners 
van Zeewolde (25%). 

Verhogen inzamelfrequentie vooral van invloed gebruik 
bovengrondse voorzieningen laagbouwbewoners 
De inwoners is gevraagd of het verhogen van de inzamelfrequentie van de 
plastic zakken (van één keer in de vier weken naar één keer per twee 
weken) het gebruik van de bovengrondse voorzieningen zou verminderen. 
Voor tweederde van de hoogbouwbewoners zou deze hogere frequentie 
geen verschil maken, zij zouden even vaak gebruik blijven maken van de 
bovengrondse containers. Een kwart van hen zou waarschijnlijk wel minder 
vaak gebruik maken van de containers, zes procent zou alleen nog maar de 
zakken aanbieden op straat. Voor de bewoners van laagbouw lijkt het 
verhogen van de inzamelfrequentie meer verschil te maken in de wijze van 
het aanbieden van PMD-afval. De meest genoemde reden om even vaak 
gebruik te blijven maken van de bovengrondse containers is de angst voor 
stankoverlast door het te lang bewaren van de plastic zakken.  
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Figuur 5 
Als de inzamelfrequentie van de plastic zakken wordt verhoogd, zou u dan minder 
of helemaal geen gebruik meer maken van de bovengrondse brengvoorzieningen? 

Helft inwoners verwacht betere afvalscheiding door oranje container 
Ongeveer de helft van de Zeewoldenaren (47%) zou waarschijnlijk vaker 
plastic en drankenkartons scheiden als zij daarvoor kosteloos een aparte 
oranje rolcontainer zouden krijgen. De meest genoemde redenen om vaker 
plastic te scheiden met een aparte container, zijn dat de container beter is 
dan de huidige plastic zakken (die slap zijn, snel kapot en weg waaien op 
straat), omdat de container buiten staat is er geen stankoverlast meer van 
het bewaarde verpakkingsafval, en het is bovenal gemakkelijk om een 
container aan huis te hebben. Tegenstanders van de container noemen 
vooral dat zij geen behoefte hebben aan nog een container in de tuin, er is 
vaak geen ruimte voor. Bewoners die in een appartement wonen kunnen de 
container niet kwijt. Veel inwoners geven ook aan al maximaal plastic te 
scheiden, een aparte container zal niet zorgen voor meer scheiding van het 
afval dan zij nu al doen. 

PLASTIC, METAAL EN DRINKKARTONS 
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Onder de bewoners van hoogbouw, en Zeewoldenaren in het buitengebied 
ligt de mate van scheiden van oud papier en karton lager dan gemiddeld: 
87 procent van de hoogbouwbewoners en 89 procent van de bewoners van 
het buitengebied geeft aan (vrijwel) altijd papier en karton te scheiden van 
het restafval. 
Vrouwen en inwoners van 17 tot 44 jaar noemen het milieu vaker als reden 
om papier en karton te scheiden dan gemiddeld, bewoners van hoogbouw 
en het buitengebied vinden dit minder vaak een reden om papier te 
scheiden. 

Vrijwel iedereen scheidt oud papier en karton (OPK) 
Oud papier en karton (OPK) wordt in Zeewolde sinds 1 januari 2016 
ingezameld met een aparte rolcontainer. Deze wordt eens per vier weken 
geleegd. De gemeente is met bewoners van een aantal hoogbouwlocaties 
nog in gesprek over een maatwerkoplossing. In het buitengebied is de 
rolcontainer al eerder in gebruik genomen, daar hebben de bewoners de 
beschikking over twee containers die één keer in de acht weken worden 
geleegd.  
Bijna iedereen houdt oud papier en karton (vrijwel) altijd gescheiden van 
het restafval, slechts twee procent geeft aan nooit papier en karton te 
scheiden.  

Figuur 6 
In hoeverre scheidt u oud papier en karton van het restafval?? 

Milieu en hergebruik belangrijkste redenen scheiden OPK 
De belangrijkste reden om oud papier en karton te scheiden van het 
restafval, is omdat het goed is voor het milieu; tweederde van de inwoners 
die papier en karton scheiden geeft dit aan. Een kleine zestig procent vindt 
het belangrijk dat oud papier opnieuw gebruikt wordt. Voor ruim de helft 
scheelt het apart houden van papier en karton in de hoeveelheid restafval, 
een wat kleiner deel houdt papier en karton apart uit gewoonte. 

96% 
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Figuur 7 
Waarom houdt u oud papier en karton apart? 
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OUD PAPIER EN KARTON 
Moeite en ruimtegebrek redenen niet scheiden OPK 
Dertig procent van de inwoners die papier en karton niet (altijd) scheiden, 
doet dit niet omdat het teveel moeite is. Een kwart geeft aan dat er te 
weinig ruimte in huis is om papier apart te verzamelen, of dat men niet 
zoveel oud papier heeft. Eén op de tien denkt dat het geen zin heeft om 
papier apart te houden omdat het afval uiteindelijk allemaal weer bij elkaar 
wordt gegooid. 
Omdat het hier om een klein aantal respondenten gaat, zijn de resultaten 
van deze vraag indicatief. 

Figuur 8 
Waarom houdt u oud papier en karton niet (altijd) apart? (n=35) 

Merendeel gebruikers rolcontainer OPK tevreden 
Onlangs is aan bewoners van alle laagbouwlocaties in Zeewolde een 
rolcontainer met blauw deksel beschikbaar gesteld, om oud papier en karton 
te verzamelen. Driekwart van de inwoners die deze container heeft, is hier 
(zeer) tevreden over. Elf procent is (zeer) ontevreden over deze container. 
De meest genoemde redenen voor de tevredenheid over deze container is 
het gemak waarmee men nu papier kan scheiden, de inwoners hoeven nu 
niet meer zelf met zware dozen papier te slepen. Ook is de container groot 
genoeg, zodat al het papier en karton erin past.  
Het formaat van de container is echter ook de grootste reden voor 
ontevredenheid, veel van de inwoners die ontevreden zijn over de container 
vinden het te groot en krijgen de bak niet vol. 

Figuur 9 
Hoe tevreden bent u over de rolcontainer voor OPK? 
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Twijfel over geplastificeerd papier en drankkartons 
Er is weinig onduidelijkheid over wat er onder oud papier en karton valt. 
Slechts acht procent twijfelt hier wel eens over. Het meest twijfelt men over 
geplastificeerd papier, en over drankkartons. 
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GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL 

Inwoners die in hoogbouw wonen scheiden GFT bijzonder weinig: 84 
procent geeft aan GFT nooit van het restafval te scheiden. De meeste 
hoogbouwlocaties beschikken dan ook niet over een groene rolcontainer. De 
inwoners in de leeftijd van 45-59 jaar scheiden het vaakst GFT: driekwart 
van deze groep geeft aan (vrijwel) altijd GFT van het restafval te scheiden. 
Bewoners van hoogbouw die wel GFT scheiden, doen dit vaker omdat het 
restafval scheelt. 

Groente-, fruit- en tuinafval door merendeel gescheiden 
Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt in Zeewolde één keer in de 
twee weken huis aan huis ingezameld met behulp van een groene container 
met een inhoud van 140 liter. Zeventig procent van de Zeewoldenaren 
scheidt GFT (vrijwel) altijd van het restafval, 13 procent doet dit nooit.  

Figuur 10 
In hoeverre scheidt u GFT van het restafval? 

Milieu en minder restafval belangrijkste redenen scheiden GFT 
De belangrijkste reden om GFT te scheiden van het restafval, is omdat het 
goed is voor het milieu; dit wordt door zeventig procent van de inwoners die 
GFT scheiden als reden opgegeven. Voor ruim de helft scheelt het apart 
houden van GFT in de hoeveelheid restafval, een wat kleiner deel houdt GFT 
apart uit gewoonte. Andere redenen die genoemd zijn om GFT apart te 
houden zijn: het gebruik van GFT voor de eigen composthoop, men houdt 
alleen tuinafval apart, men houdt GFT apart zodat het 
hergebruikt/gecomposteerd kan worden. 

Figuur 11 
Waarom houdt u GFT apart? 
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Figuur 12 
Waarom houdt u GFT niet (altijd) apart? 

Milieu en minder restafval belangrijkste redenen scheiden GFT 
De inwoners die geen GFT scheiden, doen dit vooral omdat de container 
stinkt of er ongedierte in komt (35%). Een kwart geeft aan geen container 
te hebben (met name bewoners van hoogbouw), één op de vijf vindt het 
apart houden van GFT teveel moeite. Een aantal inwoners geeft aan enkel 
tuinafval te scheiden, etensresten gaan bij het restafval. 
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GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL 

Bewoners van het buitengebied zijn eerder bereid om (meer) GFT te 
scheiden (17%) dan gemiddeld. Dit geldt ook voor hoogbouwbewoners 
(20%) en inwoners in de leeftijd van 17-44 jaar (18%). 

Weinig twijfel over GFT 
Er is weinig twijfel over wat onder GFT-afval valt, 96 procent van de 
inwoners heeft hier nooit twijfels over. Degenen die aangeven wel eens te 
twijfelen, vragen zich met name af of eierschalen, botten, luiers en 
kattenbakgrit bij GFT-afval hoort. 

Figuur 13 
Twijfelt u wel eens over wat onder GFT-afval valt? 

Figuur 14 
Is niet bereid (meer) GFT te scheiden met extra container, omdat:  

Milieu en minder restafval belangrijkste redenen scheiden GFT 
Het grootste deel van de inwoners van Zeewolde (87%) geeft aan niet 
bereid te zijn om (meer) GFT te scheiden als zij daarvoor kosteloos een 
extra groene rolcontainer krijgen, 13 procent zou dit wel willen doen. 
Redenen die zijn gegeven om wel meer GFT te scheiden met een extra 
container, zijn omdat er nu onvoldoende capaciteit is om GFT goed te 
scheiden, het goed is voor het milieu en het restafval scheelt. Ook wordt 
opgemerkt dat een extra container met name in de zomer handig is. 
De inwoners die niet bereid zijn (meer) GFT te scheiden met een extra 
container, zeggen dit vooral omdat ze voldoende hebben aan één container 
(55%). Ook scheidt een deel van hen al optimaal, en zal een extra container 
hier geen verandering in brengen. Vijftien procent wil niet nog meer 
containers dan ze al hebben.  
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Bewoners van hoogbouw zijn minder vaak bereid om mee te werken aan 
het verbeteren van afvalscheiding (62%) dan gemiddeld. Relatief meer 
mannen dan vrouwen vinden dat er al voldoende gevraagd wordt aan 
bewoners, en willen dan ook niet meer doen dan zij nu al doen (22% nee). 
Dit geldt ook voor de zestigplussers (24% nee). Inwoners van 17 tot 44 jaar 
zijn vaker bereid om zich in te zetten (74%) 

Tweederde wil zich inzetten aan verbeteren afvalscheiding 
Momenteel wordt bijna 55 procent van het huishoudelijk afval in 
Zeewolde door bewoners gescheiden. Het gescheiden afval wordt 
hergebruikt. Tweederde van de inwoners van Zeewolde vindt dat een 
goede zaak, en wil zich als bewoner graag inzetten voor het nog verder 
verbeteren van afvalscheiding. Bijna één op de vijf (18%) vindt dat er al 
genoeg van bewoners gevraagd wordt, en wil niet meewerken aan nog 
betere afvalscheiding.  

Figuur 15 
Bent u bereid mee te werken aan het nog verder verbeteren van afvalscheiding? 

Figuur 16 
Wat zou u helpen om het afval (nog) beter te scheiden? 

Winst te behalen door te informeren over gescheiden verwerking 
De inwoners die aangeven zich in te willen zetten voor het verbeteren van 
afvalscheiding, is gevraagd wat hen zou helpen om het afval (nog) beter te 
scheiden. Veertig procent zou beter scheiden, als zij zeker weten dat het 
afval ook daadwerkelijk gescheiden wordt verwerkt. Het apart inzamelen 
van plastic en drankkartons zou voor één op de drie het scheiden 
makkelijker maken. Een kwart van de mensen die zich in wil zetten voor 
afvalscheiding, zegt dat zij het afval al zo goed mogelijk scheidt en ziet 
geen heil in maatregelen om dit scheiden te verbeteren. Meer inzicht in de 
baten en lasten van afvalscheiding zou voor nog eens een kwart een 
stimulans zijn om afval beter te scheiden.  
Daarnaast wordt ook genoemd dat korting op bijvoorbeeld de 
afvalstoffenheffing veel mensen beter afval zou laten scheiden. Ook is er 
behoefte aan meer centrale inzamelplekken voor glas, plastic en papier die 
dan ook frequenter worden geleegd. 
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wordt verwerkt
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ingezameld in een aparte rolcontainer
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scheiding

als ik beter weet waar de verzamelcontainers
staan
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Zeewoldenaren die in het buitengebied wonen, geven minder vaak dan 
gemiddeld de voorkeur aan het scenario waarbij zij naar een ondergrondse 
container moeten lopen dan gemiddeld (10%). Een groter deel van hen 
(30%) heeft weet niet/geen mening geantwoord op deze vraag. Bewoners 
van hoogbouw geven met name de voorkeur aan het scenario waarbij zij 
hun restafval naar een ondergrondse container brengen (69%), gezien het 
woningtype waarschijnlijk ook de enige mogelijkheid omdat er vaak geen 
ruimte is voor eigen rolcontainers. Een relatief klein deel van deze groep 
vindt dat er al genoeg van bewoners wordt gevraagd (9%). Bewoners van 
laagbouw geven vooral de voorkeur aan een eigen rolcontainer (42%), net 
als inwoners in de leeftijd van 17-44 jaar (45%). Zeewoldenaren van zestig 
jaar en ouder lopen liever naar een ondergrondse container (41%) 

Hoogbouwbewoners en ouderen liever geen eigen container 
Een gevolg van het scheiden van allerlei grondstoffen kan zijn dat het 
restafval minder vaak wordt opgehaald of dat men het zelf naar een 
ondergrondse container op loopafstand (maximaal 250 meter) moet 
brengen. Ruim driekwart van de inwoners vindt dit een acceptabel scenario. 
38 procent heeft dan echter wel liever een grijze rolcontainer aan huis, 
zodat zij niet naar een ondergrondse afvalcontainer hoeven te lopen. Dertig 
procent geeft de voorkeur aan de ondergrondse container boven een eigen 
rolcontainer. Een kwart van de inwoners vindt het scenario niet acceptabel, 
zij geven aan dat er al voldoende van de bewoners gevraagd wordt.  

Figuur 17 
Vindt u bovenstaande scenario acceptabel? 

Figuur 18 
Maakt u gebruik van de digitale afvalkalender of HVC-app? 

Digitale afvalkalender bekend, app minder 
HVC verzorgt de afvalinzameling binnen de gemeente Zeewolde. Daarnaast 
beheert HVC het afvalbrengstation in Zeewolde. HVC heeft voor de 
inzameling een digitale afvalkalender een eigen app.  
 
69 procent van de inwoners van Zeewolde maakt gebruik van de digitale 
afvalkalender. Degenen die dat niet doen, noemen met name als redenen 
dat zij de digitale afvalkalender niet kennen, of niet nodig vinden omdat zij 
de data voor inzameling wel weten (en anders kijken wat de buurman op 
straat zet). Anderen noemen het gebruik van de HVC-app als reden om de 
digitale kalender niet te gebruiken, een aantal inwoners heeft geen eigen 
containers maar brengt alles naar een ondergrondse container dus heeft de 
kalender niet nodig. Tenslotte is er een groep die de digitale kalender enkel 
raadpleegt als de reguliere inzameldata wijzigen door bijvoorbeeld 
feestdagen. 
 
Van de HVC-app maakt 35 procent van de inwoners gebruik. De meesten 
die de app niet gebruiken kennen het bestaan van de app niet, of hebben er 
geen behoefte aan. Anderen hebben de app (nog) niet gedownload, 
gebruiken liever de kalender (digitaal of uitgeprint) of hebben geen 
smartphone. Bewoners van hoogbouw maken in het algemeen geen gebruik 
van de digitale afvalkalender of van de HVC-app. 
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Actie 100-100-100 relatief onbekend 
100-100-100 is een project waarin 100 huishoudens, gedurende 100 dagen, 
100 procent van hun afval scheiden. Van 1 april tot 9 juli 2016 gaan zo’n 
3.000 gezinnen in 29 gemeenten de uitdaging aan. Vier procent van de 
inwoners van Zeewolde zegt deel te nemen aan de actie. Eén op de vijf doet 
niet mee, maar heeft wel interesse. Driekwart heeft geen interesse in de 
actie. Een groot deel van deze groep was onbekend met de actie voordat zij 
deelnamen aan dit onderzoek. Ook vinden veel mensen dat zij al genoeg 
doen om afval te scheiden, hebben zij geen tijd of vinden zij 100 procent 
afval scheiden onrealistisch.  

Figuur 19 
Doet u mee aan de actie 100-100-100? 

Relatief tevreden over openingstijden afvalbrengstation 
Inwoners van Zeewolde kunnen hun huishoudelijk afval brengen naar het 
afvalbrengstation op het Trekkersveld. Het afvalbrengstation is geopend op 
woensdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdag tot 15:00 uur. 
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6,6 De openingstijden van het 
afvalbrengstation krijgen het rapportcijfer 

In het algemeen is men tevreden over de huidige openingstijden, de meeste 
inwoners geven aan dat de drie dagen voldoende zijn. Wel is het voor 
werkenden lastiger om afval weg te brengen, zij zijn aangewezen op de 
opening op zaterdag, waardoor er op die dag vaak drukte wordt ervaren. 
Een verruiming van de openingstijden is voor velen een welkome 
ontwikkeling, met name langere opening op zaterdag (tot 17:00 uur) of een 
extra avondopening zou door velen gewaardeerd worden.  
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• “Als de mogelijkheid er zou zijn, zou het fijn zijn als de containers door de gemeente schoongespoten worden, 
i.p.v. door een bedrijf dat daar aan verdient. “Wellicht kan dit verrekend worden met de belasting.” 

• “Had liever een plastic i.p.v. papiercontainer gehad. Papier is makkelijker mee te nemen op de fiets naar de 
supermarkt. Plastic lastig en op straat kan niet, want dat gaat wegwaaien en de kraaien gaan er in pikken.” 

• “Ik vind het afval scheiden met al die verschillende containers een probleem voor kleinbehuisden, appartement 
bewoners, ouderen. En ik denk ook dat men die rij containers in zijn tuin geen fraaie oplossing vindt. Zeker 
niet als er nog een bij komt.” 

• “A.u.b. niet nog meer containers bij de bewoners. Misschien is het een idee om duocontainers aan te schaffen.  
Twee aparte vakken in een container.” 

• “Gaan de kosten voor de bewoners omlaag als tegenprestatie voor al hun afval scheiden?” 
• “Niet meer rolcontainers, maar alles ondergronds met pasinvoer.” 
• “Het zou handig zijn als de groene container in de zomer elke week wordt geleegd, dit i.v.m. wat meer 

tuinafval en de stank van de container met het warme weer.” 
• “Ik mis vragen over inzameling van glas, denkt de gemeente ook na over een container aan huis hiervoor?” 
• “Ik vind dat wij het prima voor elkaar hebben in Zeewolde!” 
• “Indien er meer containers bijkomen kan er dan aan ook kleinere formaten gedacht worden. Denk aan kleine 

huishoudingen en de plaats die het inneemt in de tuin.” 
• “Steviger plastic zakken, met die blikken scheuren ze zo. De blauwe bak is wel fors. En de kosten vind ik ook 

fors. Stinkend vleesafval moet je niet langer dan twee weken moeten bewaren.” 
• “Faciliteiten voor hoogbouw moet beter/uitgebreid per complex of de ondergrondse containers in ‘t centrum 

moeten vaker geleegd worden. Altijd vol.”  
• “Goed dat de mening gevraagd wordt prima vragenlijst. Nog misschien een tip over het buiten zetten van het 

plastic afval GFT zakken. Met harde wind willen deze zakken nog wel eens wegwaaien. Ik weet dat in een 
gemeente ergens in het land dat er haken waren gemaakt aan de lantaarnpalen waar deze zakken aan  
gehaakt werden. Slim.” 

Aan het einde van de vragenlijst hadden inwoners nog de mogelijkheid om aanvullende op- of aanmerkingen naar 
aanleiding van dit onderzoek toe te voegen. Veel respondenten geven aan graag een container voor PMD te 
ontvangen, hoewel er ook inwoners zijn die het huidige aantal containers voldoende vindt en er (wegens gebrek 
aan ruimte en aantasting van het straatbeeld) niet nóg meer zouden willen. Een kleinere papiercontainer en 
grotere GFT-bak zijn ook veelgenoemde wensen. Daarnaast wordt ook de inzamelfrequentie van de diverse 
afvalstromen bekritiseerd: PMD en GFT zouden (met name in de zomer) vaker kunnen worden opgehaald, de 
grijze containers voor restafval zouden kleiner kunnen of minder vaak worden opgehaald omdat er door het 
scheiden van afval minder restafval overblijft. Een aantal inwoners zegt zelfs de grijze container niet meer nodig 
te hebben. Tenslotte is er bij bewoners van hoogbouw de behoefte aan meer of betere mogelijkheden om afval 
gescheiden aan te bieden. 
 
Hieronder is een selectie van de gegeven opmerkingen weergegeven.  


