
Moerdijk Spreekt -
Afvalinzameling GFT

Respons en betrouwbaarheid

In oktober/november 2019 heeft een onderzoek over 'GFT inzameling zomer' plaatsgevonden.
Graag delen wij enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.
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In totaal hebben 350 van de 428 panelleden uit Moerdijk deelgenomen
aan het onderzoek; een response-rate van 82%. Uit de hoge respons-rate
kan worden afgeleid dat er een grote betrokkenheid is bij dit tweede
onderzoek onder de panelleden van ‘Moerdijk Spreekt’. Met het aantal
respondenten kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en foutmarge
van 5,21% uitspraken gedaan worden over de populatie.

Legen GFT-container
Wist u dat u de GFT container in de maanden
juni, juli en augustus wekelijks kon laten legen?
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Top 3 redenen om de GFT-container (meestal)
wekelijks te laten legen:

Hoe vol was uw GFT-container meestal wanneer
u deze in juni, juli en augustus liet legen?

Hoe vaak heeft u de GFT-container in de
maanden juni, juli, en augustus laten legen?
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Het wekelijks laten legen van de GFT-container heeft (grotendeels) ...... voorkomen:
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Wat gebeurt er met de resultaten?

www.moerdijk.nl

Vindt u het noodzakelijk dat de gemeente in de toekomst in de zomer het GFT-afval wekelijks
blijft inzamelen?

Bent u GFT-afval beter gaan scheiden in de zomermaanden?

5%32%

Ja Weet ik niet

Afvalscheiding

Toekomst inzamelen

(Gekookte)etensresten mogen bij het GFT-afval. Wist u dat?
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Kiest u voor wekelijkse inzameling gedurende drie zomermaanden als u daar per huishouden
€ 7,- per jaar / circa € 0,60 per maand meer voor moet betalen?
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Wat heeft u in de zomermaanden gedaan met (gekookte) etensresten?
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Het college constateert dat de conclusies recht doen aan de structurele continuering van de
zomerinzameling GFT voor de jaren 2020 en verder. De raad heeft inmiddels kennis kunnen
nemen van de evaluatie van de zomerinzameling en heeft het voorstel van het college
overgenomen.


