Publieke raadpleging onder de inwoners van Mook en
Middelaar over afval
5 juni 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipBeek nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Samenvatting
Afval
Op vraag "1 Welk afval heeft u het afgelopen jaar gescheiden bij u thuis?" geeft:
100% van de respondenten aan papier / karton te scheiden.
99% van de respondenten aan plastic te scheiden.
98% van de respondenten aan glas te scheiden.
93% van de respondenten aan GFT te scheiden.
79% van de respondenten aan chemisch afval te scheiden.
23% van de respondenten aan nog ander afval te scheiden dan de gegeven antwoordmogelijkheden.
Op vraag "2 In het algemeen: In hoeverre bent u tevreden over het afvalsysteem in Mook en
Middelaar?" antwoordt in totaal 82% van de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) ontevreden". Het meest gekozen antwoord (61%) is: "Tevreden".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u ontevreden bent over het afvalsysteem in Mook en
Middelaar?" licht 100% van de respondenten toe waarom ze ontevreden zijn over het afvalsysteem.
Op vraag "3 Welke tip zou u de gemeente Mook en Middelaar willen geven met betrekking tot het
afvalbeleid?" antwoordt 47% van de respondenten met een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipMookenMiddelaar, waarbij 94 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Afval
Afval, iedereen heeft het en iedereen wil er vanaf.

1 Welk afval heeft u het afgelopen jaar gescheiden bij u
thuis?
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Glas

Papier / karton GFT (groente-,
fruit- en
tuinafval)

Plastic

Chemisch afval

Ander afval

Op vraag "1 Welk afval heeft u het afgelopen jaar gescheiden bij u thuis?" geeft:
100% van de respondenten aan papier / karton te scheiden.
99% van de respondenten aan plastic te scheiden.
98% van de respondenten aan glas te scheiden.
93% van de respondenten aan GFT te scheiden.
79% van de respondenten aan chemisch afval te scheiden.
23% van de respondenten aan nog ander afval te scheiden dan de gegeven antwoordmogelijkheden.

Ander afval, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electrische apparaten
Electronische apparaten
Grof vuil en gewoon afval
Grofvuil
IJzer en steenpuin
Kleding
Kleding en schoeisel
Kleding/ textiel
Luiers, oud ijzer, hout
Metaal (2x)
Metalen, oud-ijzer
Metalen, polystyreenschuim
Milieustraat voor stoffen, oud metaal etc en kleding apart.
Oud ijzer voor de ijzer boer
Oud ijzer, bitumen dakbekking
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•
•
•
•
•

Restafval
Restafval, ijzer, witgoed
Schoon puin
Textiel en schoenen
Wat naar de kringloop kon

Toelichting
•

Groente en fruit alleen in de winter. Ivm stank.
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2 In het algemeen: In hoeverre bent u tevreden over het
afvalsysteem in Mook en Middelaar?

(n=94)
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Op vraag "2 In het algemeen: In hoeverre bent u tevreden over het afvalsysteem in Mook en
Middelaar?" antwoordt in totaal 82% van de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) ontevreden". Het meest gekozen antwoord (61%) is: "Tevreden".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
tevreden
Tevreden

•

N.v.t

•
•
•

Een extra kliko voor het papierafval zou welkom zijn
Graag ruimere openingstijden, om de spullen in te leveren
Ik zou graag ook op woensdagen groenafval willen afleveren
Dus de oude openingstijd van woensdagmiddagen herstellen
Jammer dat af en toe de zakken met plastic achterblijven nadat de
ophaaldienst is geweest!

•

Neutraal

•

Systeem is erg goed, maar bijvoorbeeld luiers gescheiden inzamelen zou nog
kunnen, daarnaast vind ik het betaalde gedeelte van de milieustraat erg duur.

Zeer
ontevreden

•

Ik kan mijn extra afval niet kwijt.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u ontevreden bent over het afvalsysteem in
Mook en Middelaar? (n=11)
Let op! Laag aantal respondenten.
Toelichting (100%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beperkte openingstijden grofvuil
De milllieustraat is te weinig open
De verwerker vraagt veel te hoge verbranringstarieven en speculeert met gemeenschapsgeld
samen met Remondis. De luiers zijn daar het voorbeeld van.
Enorm duur!!!
Het is vervelend dat er om de twee weken afval word opgehaald
Het systeem is te duur.
In de zomer maar eens in de twee weken GFT te komen halen is te weinig. De bak stinkt en zit
onder de maden.
Milieustraat veel te weinig open
Prijs per kg afval is te hoog. Stort in Mook is sterk beperkt met schoonpuin en vuil puin. Stort
Mook kun je niet gratis plactic storten ( hard en zacht) zonder kosten te maken.
Veel te duur , milieustraat te weinig open, in de zomer vaker ophalen of een centraal punt
waar je plastic en gft kunt storten
Wordt erg weinig frequent opgehaald en onduidelijk wanneer iets geld kost in milieustraat of
niet.

Ik wil geen toelichting geven (0%)
Weet niet (0%)
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3 Welke tip zou u de gemeente Mook en Middelaar willen geven met
betrekking tot het afvalbeleid? (n=92)
Tip (47%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Stort)kosten per kilo goedkoper maken
Alle groen afval gratis
Alleen grote rol-containers
Andere oplossing voor het restafval; de kliko is voor mij veel te grooto
Behoud relatie met huidige afvalverwerker. Monopolie DAR kan op termijn hogere kosten of
minder service geven.
Bij warm weer vaker GFT ophalen. De grijze bak kan wel een s een week missen.
Centraal punt om plastic te storten
Een papier container die altijd te bereiken is.En meer prullenbakken bij bankjes.
Extra handige mogelijkheden scheppen voor afval categorien waarvoor nu geen ophaal
voorziening bestaat
Extra kliko voor papier
Gemeentewerf ruimer openen
Grof vuil ophalen thuis, al is het maar eens per jaar!!!
Haal vaker afval op en maak het makkelijker om grofvuil te laten ophalen.
Haken aan straat verlichting waaraan je de plasticzakken kunt hange, zodat deze niet
wegwaaien mocht je geen clico aan willen bieden
Het huidige compromis combineert nadelen. Kies voor alles ophalen met meerdere bakken of
maak ophalen grof vuil ook gratis.
Hou de milieustraat open
Iets ruimere openingstijden; net als in Nijmegen voor inwoners gratis
In de zomer de gft wekelijks ophalen
In de zomer vaker gft ophalen
In het voorjaar en zomer de groencontainer wekelijks legen. Eenmaal per 2 weken is
onvoldoende; het gaat stinken en er is onvoldoende ruimte voor het tuinafval.
Kleinere containers voor 1 persoons huishoudens
Kleinere grijze container
Luiers gescheiden inzamelen; prijzen v/d milieustraat aantrekkelijker maken (dan wel meer
opties)
Maak plasicafval gratis op de stort. Schoon puin tegen lager tarief storten. Hout gratis storten
en doe in godsnaam iets aan de mensen die NIET kunnen rijden en parkeren met autoos en
aanhangwagens.
MEER ACTIE TEGEN HONDENPOEP. Dst is pas smerig afval. meer controle daarop.
Meer dagen dat de millieustraat open
Meer prullenbakken en vaker legen
Meer voorlichting
Nog eens herhalen wat wel/niet in de plastic zakken mag bijvoorbeeld. In Ter Sprake een
periode lang een quizje: zodat de bewustwording van inwoners verder wordt vergroot.
Ook container voor plastic en voor papier
Ook plastic gratis inleveren op de gemeentewerf
Openbaar aanbesteden ipv Nijmeegse vriendjespolitiek
Oud papier ophalen
Papier en karton zou ook aan huis moeten worden opgehaald
Ruimere openingstijden van de milieustraat
Ruimere openstelling Milieustrraat
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•
•
•
•
•
•
•

Vaker groen aan huis ophalen in de periodes van snoeien
Vaker milieustraat open iig voor groenafval
Vaker ophalen
Veel meer afvalbakken plaatsen in Mook en plasmolen om zwerfvuil tegen te gaan.. en meer
zwerfvuil opruimen
Via de gemeente kunnen laten schoonmaken van de gft container, dat die viezigheid niet in de
tuin komt
Zie vraag 2
Zou prettig zijn als milieustraat extra dagdeel open zou zijn.

Geen, ga zo door (42%)
Weet niet (11%)
Toelichting
Tip:

•

Naast het ophaalschema voor Gft en huisvuil zijn er ook afval categorieën waarvoor het
wellicht mogelijk zou moeten worden om die een paar keer per jaar via een aparte
ophaal ronde zou kunnen worden verzameld ( denk daarbij aan bv hard plastic
/kunstof, ) Ook er onderzocht kunnen worden of dat mogelijk zou geregeld voor afval
van grote omvang of volume vanzelfsprekend tegen betaling. ( ophaalservice ) Helpt
wellicht in de strijd tegen illegale dump.
Ook uitgebreidere openingstijden van de gemeentewerf graag.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipMookenMiddelaar
Afval
Evaluatie TipMookenMiddelaar
24 mei 2019 tot 04 juni 2019
94
10,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
5 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 10,1%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
10,1% afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een
representatief onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als een
indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

Door onderzoeksbureau Toponderzoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 24 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 29 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipMookenMiddelaar
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Mook en Middelaar
vergroten. Via het panel TipMookenMiddelaar.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Mook en
Middelaar hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven
raad, tips, om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipmookenmiddelaar.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipMookenMiddelaar is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook mogelijk
om zelf onderwerpen aan te dragen voor de lokale
peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipMookenMiddelaar maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Mook en Middelaar en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Politie’, ‘Religie’ en ‘Vakantie’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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