
INWONERSPANEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND
PEILING OVER EEN SCHONE BUURT

INLEIDING

Zwerfafval in de buurt

Nederland is de afgelopen jaren schoner geworden. Steeds meer inwoners voelen zich betrokken bij een schone leefomgeving. 

Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Gemeente Steenwijkerland wil graag weten hoe dat zit in Steenwijkerland. Hoe schoon vinden 

inwoners van Steenwijkerland hun omgeving? Ergeren zij zich aan zwerfafval? Wat doen zij zelf of willen zij zelf doen tegen 

zwerfafval? En wat kan de gemeente doen om daarbij te helpen? Met de resultaten van dit onderzoek krijgen we antwoord op 

deze vragen. Zo werken wij samen aan een schoon Steenwijkerland!

In totaal vulden 909 inwoners de korte vragenlijst in: 747 via het inwonerspanel 

en 162 via een open link. De vragenlijst kon worden ingevuld van 8 tot en 18 

april 2021.

Fig. 1: Tijdens de coronacrisis is er minder zwerfafval in mijn buurt.

Fig. 2: Voelt u zich verantwoordelijk voor een schone buurt?

Gemeente Steenwijkerland beschikt over een 

digitaal inwonerspanel. Wilt u ook lid worden 

van het inwonerspanel en met de gemeente

meedenken? U kunt u aanmelden op 

www.steenwijkerlandpeilt.nl.
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Fig. 3: In welke mate stoort u zich aan zwerfafval in uw buurt?
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Fig. 4: Ruimt u wel eens zwerfafval in uw buurt op?
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Fig. 5: Wat houdt u tegen om zwerfafval op te ruimen? 
Meerdere antwoorden mogelijk
(Basis: ruimt nooit zwerfafval op)
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Fig. 6: Wat doet u zelf tegen zwerfafval? Meerdere antwoorden mogelijk
(Basis: ruimt regelmatig/soms zwerfafval op)

Hoeveel zwerfafval is er in de buurt?
• Een op de vijf inwoners vindt dat er veel zwerfafval in de 

buurt is (22%). 
• De meeste inwoners geven aan dat er een beetje 

zwerfafval in de buurt is (56%). 
• Tenslotte vindt één op de vijf (22%) juist dat er geen 

zwerfafval is.

http://www.steenwijkerlandpeilt.nl/


Waar ligt zwerfafval?

Fig. 7: Op wat voor plekken in de gemeente ligt vaak veel 
zwerfafval? Meerdere antwoorden mogelijk
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Fig. 8: Kent u een bepaalde/specifieke plek in de gemeente 
waar vaak veel zwerfafval ligt?
Respondenten konden maximaal drie plekken aangeven

Aan het einde van het onderzoek is aan de inwoners gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties voor de gemeente hebben die niet in de vragenlijst aan de orde 

zijn gekomen. Hieronder is een selectie van de gegeven antwoorden weergegeven:

• “Er ligt hier veel zwerfafval in de omgeving van de natuur, wat erg slecht is voor de flora en fauna daar. Ik zou graag zien dat er ook meer gehandhaafd wordt 

op zwerfafval, zodat dit ook ontmoedigd wordt.”

• “Ik weet dat er al veel initiatieven zijn op dit gebied, maar het zou mooi zijn als er nog meer bewustwording komt bij de mensen om geen afval achter te laten.”

• “Suggestie om een kleine zwerfafvalingang op ondergrondse containers in te bouwen waar iedereen kosteloos klein zwerfafval in de container kan deponeren. 

Mooie actie inzetten en duidelijke bestickering, scheelt het aanschaffen, plaatsen, onderhouden en legen van openbare vuilnisbakken.”

• “Wij als buurtbewoners houden de buurt netjes. Het zijn de toeristen die er een zooitje van maken.”
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Fig. 9: Ik zou meer/vaker zwerfafval opruimen als… Meerdere 
antwoorden mogelijk
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Fig. 10: Wilt u (meer) betrokken worden bij het opruimen van 
zwerfafval?

Fig. 11: Zo ja, hoe wilt u (meer) betrokken worden? Meerdere 
antwoorden mogelijk
(Basis: wil (meer) betrokken worden)

TENSLOTTE

De resultaten zijn in een interactieve kaart verwerkt, deze kaart is hier te bekijken. 

https://localfocuswidgets.net/609a94857ab49

