
responses percentage

Zeer slecht 2 1%

2. Wat is uw leeftijd? 276

25 - 35 jaar 23 8%

36 - 45 jaar 34 12%

46 - 55 jaar 60 22%

56 - 65 jaar 52 19%

Ouder dan 65 jaar 105 38%

3. Hoe vaak maakt u gebruik van de mogelijkheid om uw oud papier en karton aan te bieden? 298

Altijd 270 91%

Bijna altijd 17 6%

Regelmatig 8 3%

Af en toe 1 0%

Nooit 2 1%

4. Kunt u aangeven op welke manier u het oud papier en karton aanbiedt? 296

Tweewekelijks of maandelijks door de �dozen� aan de weg te zetten 277 94%

Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer bij bijv. een sportvereniging, school, kerk, muziekvereniging 7 2%

Maandelijks door de blauwe container aan de weg te zetten 6 2%

Anders, namelijk: 14 5%

5. Kunt u aangeven hoeveel moeite u moet doen om uw oud papier aan te bieden? Dit kunt u aangegeven op een schaal

van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor weinig moeite en 5 voor veel moeite
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1 = weinig moeite 229 79%

2 35 12%

3 13 4%

4 7 2%

5 = veel moeite 7 2%

6. Hoe beoordeelt u de huidige inzameling van oud papier en karton? 295

Zeer goed 201 68%

Goed 73 25%

Redelijk goed 16 5%

Redelijk slecht 1 0%

Slecht 2 1%

Jonger dan 25 jaar 2 1%

7. Kunt u aangeven wat voor u de meest gewenste manier is om oud papier en karton aan te bieden? 299

Tweewekelijks of maandelijks door de �dozen� aan de weg te zetten 227 76%

Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer bij bijv. een sportvereniging, school, kerk, muziekvereniging 4 1%

Maandelijks door de blauwe container aan de weg te zetten & laten ophalen door vrijwilligers 48 16%

Ondergrondse verzamelcontainer (zoals bij het restafval) 11 4%

Combinatie van blauwe container & ondergrondse verzamelcontainer op een centrale plek 2 1%

Anders, namelijk: 7 2%

8. Kunt u dit antwoord over uw gewenste manier van aanbieden toelichten?

Bekijk antwoorden

9. Wat is voor u het belangrijkste bij de inzameling van het oud papier en karton? 298

Gemak en service (weinig extra moeite om het oud papier en karton aan te bieden) 88 30%

Duidelijkheid over de inzameldata 12 4%

Bijdrage voor de lokale vereniging 161 54%

Goed voor het milieu 28 9%

Het bespaart mij geld 0 0%

Anders, namelijk: 9 3%

10. Waarvoor moet de opbrengst van het oud papier en karton worden gebruikt? 298

Lokaal �goed doel�, zoals de sportvereniging / school / kerk / muziekvereniging 273 92%

Verlaging van de jaarlijkse afvalstoffenheffing per huishouden (circa ‹ 7,- per huishouden) 21 7%

Goed doel in Nederland 4 1%

11. Zou het inzamelen van oud papier en karton via een blauwe container, mogelijk in combinatie met een ondergrondse

verzamelcontainer, het makkelijker maken om uw oud papier aan te bieden?
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Ja 43 14%

Neutraal 34 11%

Nee 222 74%

12. Stel: de gemeente Steenwijkerland gaat de inzameling van oud papier veranderen en geeft elk huishouden een eigen

blauwe container of de mogelijkheid om dit via een ondergrondse verzamelcontainer te doen. De opbrengsten van het

oud papier zijn, net als nu, voor lokale verenigingen. Zou u dan wellicht een andere keuze overwegen als gewenste

manier voor het ophalen van oud papier?
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Ja, dan kies ik toch voor de blauwe container, mogelijk in combinatie met een ondergrondse verzamelcontainer 68 24%

Nee, want mijn gewenste manier van ophalen is al de blauwe container 29 10%

Nee, ik blijf bij de keuze voor een andere mogelijkheid 191 66%

13. Wat zou u ondersteunen of helpen om (nog) beter oud papier te scheiden?

Bekijk antwoorden


