Onderzoek met gemeentepanel
naar Afvalbeleid op maat
Onderzoek: De enquête ‘afvalbeleid op maat’ is verspreid onder verschillende wijkpanels.
De resultaten uit de wijk Voorburg-West en Essesteijn worden hier besproken.

Aanleiding
Om te komen tot een breedgedragen afvalbeleid en manier van inzameling, worden bewonersavonden in
de verschillende wijken van LV georganiseerd. Om mensen een laagdrempelige manier te bieden om hun
mening over het afvalbeleid en afvalinzameling te geven, is besloten tot het uitzetten van een enquête in
de wijken voorafgaand aan de bewonersavond. Bewoners hebben per brief een uitnodiging voor de digitale
enquête ontvangen.

Belangrijkste resultaten
Per wijk en per bebouwing is een voorkeur uitgesproken voor een wijze van afvalinzameling. In sommige
gevallen is de respons echter zo laag (2-3 respondenten), dat de uitslag niet representatief is voor de
wijk/ soort bebouwing.
Indien met een dusdanig grote respons een acceptabele foutmarge wordt behaald wordt de uitslag
gezien als een sterke indicatie welke manier van afvalinzameling de voorkeur heeft. Vaak wordt deze
foutmarge op wijkniveau behaald bij een deelname van ongeveer 300 respondenten.
Op basis van de enquête is duidelijk geworden dat zowel de gemeente als Avalex sterker moet inzetten
op communicatie. Zo is voor veel mensen niet duidelijk wat nu wel of niet bij het PMD-afval hoort. Ook
blijkt dat nog steeds mensen het nut van afvalscheiding betwijfelen en denken dat het afval, later in het
proces, weer allemaal bij elkaar wordt gegooid.

Wat is er met de onderzoeksresultaten gebeurd?
De uitkomsten van de enquête en bewonersavonden zijn input om na de bewonersavonden met een
kerngroep van betrokken inwoners een nieuw afvalbeleid voor de wijk vorm te geven en, daarna,
uit te rollen. De vormgeving van dit traject is afhankelijk van de uitkomsten van de enquête en
bewonersavond.
Naar aanleiding van de uitkomsten in Voorburg-West is met inwoners gekeken naar de plaatsing van (extra)
ondergrondse containers. Aan de hand van de plannen is met inwoners een fietstocht gemaakt langs enkele
potentiële locaties om zo de opties inzichtelijk te maken.
Voor de wijk Essesteijn wordt met Avalex gesproken over een snelle uitrol van een 4e mini-container voor
PMD voor de woningen en de mogelijkheid om inpandige ruimtes van appartementencomplexen in te zetten
voor de scheiding van afvalstromen Rest, GFT, oud papier en PMD.
Voor de andere wijken zullen trajecten met kerngroepen worden opgestart.

Contactpersoon
Vragen over de uitkomsten van de onderzoeken kunnen gesteld worden via afval@lv.nl of telefonisch
aan Annieke Geel.

Aanmelden voor het Gemeentepanel
Wilt u ook meedenken met de gemeente over uw wijk, uw stadsdeel of onderwerpen waarmee inwoners
van de hele stad te maken hebben? Dat kan! U kunt hier lezen hoe u kunt deelnemen
via de Upinion App of via Facebook Messenger.

