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Beste meneer, mevrouw,

Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering van ons afvalbeleid. Dit gebeurt
onder meer door het houden van een schriftelijke enquête. Wij hebben hierbij uw hulp nodig.
In deze brief leest u daar meer over.

Verzoek
Uw mening, ervaringen en wensen vinden wij van groot belang. Wij hopen dat u mee wilt
werken aan dit onderzoek door deze enquête zo volledig mogelijk in te vullen. Het invullen van
de enquête kost u ongeveer tien minuten. Als u mee wilt werken, ontvangen wij de ingevulde
enquête zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 29 december 2006, van u terug. U kunt deze
enquête terugsturen in de bijgevoegde portvrije antwoordenveloppe. U hoeft dus geen
postzegel te plakken. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Enquête
In samenwerking met een extern adviesbureau is de bijgevoegde enquête opgesteld. Het
enquêteformulier sturen wij naar één op de twaalf huishoudens in onze gemeente. De enquête
is volledig anoniem en kan op geen enkele wijze gekoppeld worden aan uw adres of naam. In
de enquête treft u onder meer vragen aan over uw grijze en groene containers, het principe 'de
vervuiler betaalt' en vragen over hoe u omgaat met afval. Aan het einde van de enquête is
ruimte overgelaten voor opmerkingen.

Meer weten?
Heeft u nog vragen over de enquête of deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan
contact op met Richard van der Krieken van de afdeling Openbare Werken. Hij is te bereiken via
telefoonnummer (040) 289 37 50.
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Wij danken u nogmaals bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

J.H.M, van Vlerken M.J.D. Donders - de Leest
secretaris burgemeester
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Enquête afvalbeleid gemeente Geldrop-Mierlo

Uiterste retourdatum 29 december 2006

Geldrop-Mierlo

Voorbeeldvraag

0 U dient uw antwoorden op de volgende wijze
aan te kruisen

ja

nee X

Woonsituatie
1 In welke kern woont u? Geldrop

Mierlo

2 In wat voor type woning woont u? laagbouwwoning

appartement/ flat

3 Woont u binnen de bebouwde kom of in het
buitengebied?

binnen de bebouwde kom

in het buitengebied

4 Heeft u een tuin? ja

nee

5 Uit hoeveel personen, uzelf meegerekend,
bestaat uw huishouden?

1

2

3, 4 of 5

6 of meer

Inzamelmïddel gft- en restafval

6 Op welke wijze biedt u uw afval aan? met een grijze en groene container,
-> ga door naar vraag 8
in een ondergrondse container

Alleen voor gebruikers van ondergrondse containers

7 Kunt u aangeven waarom u wel of niet
tevreden bent over de ondergrondse
containers?

(meerdere antwoorden mogelijk)

Ik ben tevreden met de ondergrondse
containers omdat deze schoon zijn

ik ben tevreden over de ondergrondse
containers omdat ze het straatbeeld
verbeteren
ik ben niet tevreden want vuilniszakken
blijven soms klem zitten in de
ondergrondse container/ container staat
vaak op storing
ik ben niet tevreden omdat het openen
van de ondergrondse containers zwaar is

ik ben niet tevreden omdat de
ondergrondse containers te hoog zijn
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8 Zet u wel eens een vuilniszak naast een
ondergrondse container?

ja, als deze vol is

ja, als er andere vuilniszakken naast
staan
ja, als de klep van de ondergrondse
container niet (goed) opent
ja, als mijn grijze container vol is

ja, altijd

nee, nooit

9 Bent u tevreden over de inzameling van oud
papier?

(meerdere antwoorden mogelijk)

ja, ik ben tevreden over de
papierinzameling
nee, het zou vaker aan huis opgehaald
moeten worden
nee, want het wordt bij mij niet aan huis
opgehaald
nee, want het is niet duidelijk waar of
wanneer oud papier wordt opgehaald.
nee, want er zijn geen papiercontainers
waarin ik mijn papier kwijt kan
nee, want ik wil een eigen
papiercontainer die eenmaal per maand
aan straat gezet kan worden

Mïlïeustxaat/ krlngloopbedrïjf

10 Bent u tevreden over...

de tarieven op de milieustraat?

de behulpzaamheid van de medewerkers op de milieustraat?

de wachttijden op de milieustraat?

de openingstijden van de milieustraat?

j a nee geen
mening

11 Maakt u wel eens gebruik van de
voorzieningen van het
kringloopbedrijf "Het Goed" aan het
Emopad?

(meerdere antwoorden mogelijk)

ja, ik brengjjoederen naar het kringloopbedrijf

ja, ik laat goederen gratis aan huis ophalen

ja, ik koop goederen in de winkel
nee, ik maak geen gebruik van het kringloopbedrijf,
->ga door naar vraag 13

12 Wat is uw motivatie om gebruik te maken van
de voorzieningen van het kringloopbedrijf?

(meerdere antwoorden mogelijk)

milieu, hergebruik, minder afval

anderen vooruit helpen

weet niet/geen mening

13 Vindt u het juist dat een deel van het vastrecht
wordt betaald om een kringloopbedrijf in
gemeente Geldrop-Mierlo te houden?

ja

nee

geen mening
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Afvalstoffenheffing

14 Wat is uw mening:

Vindt u dat snoeiafval aan huis opgehaald moet worden door de
gemeente?
Vindt u dat apart/ per keer voor het aan huis ophalen van snoeiafval
betaald moet worden?
Vindt u dat u minder moet betalen als u minder afval aanbiedt?

Vindt u het eerlijk dat voor het aanbieden van een grote container een
hoger bedrag wordt betaald dan voor een kleine container?
Wordt u gestimuleerd uw afval goed te scheiden doordat u voor iedere
aanbieding afval moet betalen?
Vindt u dat mensen die hun afval niet goed scheiden meer moeten
betalen?

j a nee geen
mening

Gedrag en beleving

15 Bent u gemotiveerd om afval te scheiden in
papier, glas, textiel enzovoort?

(meerdere antwoorden mogelijk)

ja, want het is goed voor het milieu
ja, want de afvalstoffenheffing blijft
daardoor laag
ja, want het zorgt voor meer
werkgelegenheid
ja, want dit wordt verwacht door mijn
omgeving
nee, ik houd mijn afval niet gescheiden,
want het is teveel werk
nee, ik houd mijn afval niet gescheiden,
want het wordt toch bij elkaar gegooid
nee, ik houd mijn afval niet gescheiden,
want de inzameling wordt daardoor
duurder (alle afvalstromen bij elkaar is
goedkoper)

Voorlichting

16 Waar haalt u informatie vandaan over de
inzameling van huishoudelijk afval?

(meerdere antwoorden mogelijk)

huis-aan-huis bladen

afvalkalender

gemeentegids

telefonisch contact met CURE

telefonisch contact met de gemeente

website

van de buren

17 Wat is volgens u het doel om huishoudens te
laten betalen voor iedere aanbieding afval?

(meerdere antwoorden mogelijk)

bewuster omgaan met afval

stimuleren afvalscheiding

voorkomen van afval

eerlijker: de vervuiler betaalt

meer geld voor de gemeente
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18 Bent u het eens met het beleid van de gemeente
Geldrop-Mierlo dat ieder huishouden per
aanbieding afval betaalt?

ja,
-> ga door naar vraag 21
nee

19 Wat is volgens u een betere manier om de kosten
voor inzameling en verwerking van afvai te delen?

iedereen hetzelfde bedrag

een bedrag per persoon

betalen per kilo afval

betalen per kilo en per aanbieding

bijbetalen als de grijze container
meer dan 12x per jaar wordt
aangeboden (laagbouw) en
bijbetalen als de ondergrondse
container meer dan 25x per jaar
wordt geopend (hoogbouw)

20 En waarom is dit volgens u beter?

(meerdere antwoorden mogelijk)

minder administratie voor de
gemeente
minder zwerfafval

goedkoper voor mijn huishouden

goedkoper voor de meeste
huishoudens
dan weet ik wat ik ieder jaar kwijt
ben

21 Brengt u wel eens afval, dat eigenlijk in uw grijze
container of ondergrondse container hoort, weg
op een andere wijze?

(meerdere antwoorden mogelijk)

nee, dat doe ik nooit

ja, ik neem het mee naar mijn werk

ja, ik neem het mee naar familie/
vrienden
ja, ik stop het in een container van
iemand anders
ja, ik stop het in een openbare
prullenbak

Ruimte voor aanvullende opmerkingen:

Bedankt voor het invullen van de enquête!
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