Publieke raadpleging onder de inwoners van Beesel over
afval
29 mei 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipBeesel nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Samenvatting
Afval
Op stelling "1 ‘Het is goed dat de gemeente stopt met het verstrekken van bonnen voor het gratis
storten van grof tuin- en huishoudelijk afval’" antwoordt in totaal 31% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". In totaal 58% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (47%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee oneens".
Op vraag "2 Welk afval scheidt u thuis?" geven alle respondenten aan de volgende soorten afval te
scheiden: Glas, papier / karton en plastic. 97$% van de respondenten geeft aan GFT te scheiden. 92%
van de respondenten geeft aan chemisch afval te scheiden.
Op vraag "2.1 Wat is voor u de belangrijkste reden om afval te scheiden?" antwoordt 83% van de
respondenten: "Goed voor het milieu".
Op vraag "3 Hoe kan de gemeente Beesel het scheiden van afval stimuleren?" antwoordt 53% van de
respondenten: "Inwoners belonen indien ze onder een bepaald aantal kilo restafval zitten".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBeesel, waarbij 36 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Afval
Beeselnaren hebben het afgelopen jaar amper gebruikgemaakt van de mogelijkheid om
gratis grof afval te storten. Elk huishouden ontving vier bonnen, twee bonnen om grof
tuinafval en twee bonnen om grof huishoudelijk afval gratis te storten. Naar verwachting
komt het totaal percentage van de ingeleverde bonnen op 30%.
De gemeente stopt na een proef van een jaar met het verstrekken van de bonnen. Indien men
doorgaat met het verstrekken van de bonnen zal de afvalstoffenheffing per huishouden op
termijn stijgen met zo’n 40%. Wel zouden alle inwoners dan de bonnen behouden om gratis
grof tuin- en huishoudelijk afval te kunnen storten.

1 ‘Het is goed dat de gemeente stopt met het verstrekken
van bonnen voor het gratis storten van grof tuin- en
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Op stelling "1 ‘Het is goed dat de gemeente stopt met het verstrekken van bonnen voor het gratis
storten van grof tuin- en huishoudelijk afval’" antwoordt in totaal 31% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". In totaal 58% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (47%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee oneens".

Toelichting
Zeer mee •
eens
Zeer mee •
oneens

•

Waar moet ik er anders mee naar toe???????
Dit is een goed plan maar het moet anders opgezet worden. Kleinere porties zodat
de burger niet direct een aanhanger o.i.d. moet charteren.
Op deze manier heeft zo,',n plan meer kans van slagen.

Ik ben van mening dat er een systeem moet komen om 'gratis' afval te kunnen
storten. In mijn optiek moet daarvoor een berekening worden toegepast waarbij
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•
•

wordt ingeschat welke categorie burgers welke hoeveelheden grof afval storten.
Dit moet afhankelijk zijn van de hoeveelheid personen per huishouden en de WOZwaarde van de woning. Op basis van deze berekening zou de afvalstoffenheffeing
moeten worden bepaald.
Jammer voor de mensen die er gebruik v. Hebben en willen maken.in onze fam.en
kennis kring hebben ze er gebruik v. Gemaakt.
Waarom is dit gratis storten niet gewoon op het milieupark van de gemeente zo
voorkomt u dat mensen een bon inleveren voor 1M3 afval en maar een beetje
brengen ??
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In de proefperiode is gebleken dat de hoeveelheid restafval en grof tuinafval per inwoner is
toegenomen. Volgens het college van Burgemeester en Wethouders staat vast dat de bonnen
geen stimulans zijn geweest om afval milieubewuster te scheiden.

2 Welk afval scheidt u thuis?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=36)
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Op vraag "2 Welk afval scheidt u thuis?" geven alle respondenten aan de volgende soorten afval te
scheiden: Glas, papier / karton en plastic. 97$% van de respondenten geeft aan GFT te scheiden. 92%
van de respondenten geeft aan chemisch afval te scheiden.

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

Blik
Blik, stof/kleding
Drankpakken
Drankpakken, blik/ ijzer
Electra
Groot rest afval
Kartonnen pakken van melk etc. Blik
Melk en frisdrank pakken
Metaal, electronische apparaten
Restafval melkpakken e.d.

Toelichting
•
•

Gvt is in ons appartement niet mogelijk.groten stukken doen wij zelf al recycling en brengen t
op de plaats v bestemming.
Ik dacht op deze manier wel mijn aandeel te leveren.
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2.1 Wat is voor u de belangrijkste reden om afval te
scheiden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=36)

83%

90%
80%
70%

53%

60%

50%

50%
40%
30%
20%

6%

10%
0%
Goed voor het milieu

Vanzelfsprekend,
iedereen doet dit
tegenwoordig

Het bespaart geld

Andere reden

Op vraag "2.1 Wat is voor u de belangrijkste reden om afval te scheiden?" antwoordt 83% van de
respondenten: "Goed voor het milieu".

Andere reden, namelijk:
•
•

Kom t afval niet kwijt anders
Noodzakelijk voor onze samenleving

Toelichting
•
•

•

Als er een financiële besparing is, is die voor de bewoners niet transparant. Wellicht goed
om dat duidelijk te maken.
Kan er geen (camera)toezicht komen bij de containers in de wijken.ik woon zelf vlakbij zo'n
containerstraatje maar als ik zie wat sommige mensen er allemaal in gooien.
papier en karton in de drankpakkencontainer-tempex in de plasticcontainer-spiegels glas en
bloempotten tuinstoelen enz naast de containers. PS en bij overtreding flinke boetes
Ook v. Onze kinderen en kleinkinderen een voorbeeld te geven .en voor een beter milieu
v.hun toekomst
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3 Hoe kan de gemeente Beesel het scheiden van afval
stimuleren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=36)

53%

50%
40%
30%
20%

11%

17%

19%

Andere manier

Weet niet

6%

10%
0%
Dit is niet mogelijk

De restafvalbak
duurder maken

Inwoners belonen
indien ze onder een
bepaald aantal kilo
restafval zitten

Op vraag "3 Hoe kan de gemeente Beesel het scheiden van afval stimuleren?" antwoordt 53% van de
respondenten: "Inwoners belonen indien ze onder een bepaald aantal kilo restafval zitten".

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•

De mensen incl.jeugd frequent informeren over de noodzaak en over de results
De openingstijden van het milieupark verruimen. Verder vind ik dat de gemeente al goed
voorziet in mogelijkheden om afval te scheiden.
Goedkoper maken
Meer voorlichting
Met borden plaatsen tegen wegwerpplastic
Op dezelfde manier door blijven gaan.Wel meer reclame maken voor het scheiden van afval.

Toelichting
•

Niet duurder maken !ze gaan dan dumpen. Meer voorlichting slaat ook bij velen niet aan!
Het MOET bij de mensen zelf opkomen.
Het dumpen DUBBEL ZO DUUR MAKEN als ze achter een adres kunnen komen
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipBeesel
Afval
16 mei 2019 tot 27 mei 2019
36
16,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
29 mei 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 16,3%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
16,3% 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 16 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 23 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. TipBeesel
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 Beesel vergroten. Via
het panel TipBeesel kunnen alle inwoners in de gemeente Beesel hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Op www.tipbeesel.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.
TipBeesel 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.
TipBeesel maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Beesel en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Limburg dialect’, ‘Politie’ en ‘Vuurwerkverbod’.
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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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