
Inwoners noemen in de gesprekken vier concrete verbeterpunten in het afvalbeleid: 

- Verruimde openingstijden milieustation /gemeentewerf

- Containers vaker legen in de zomermaanden

- Kliko voor papierafval

- Duidelijke communicatie over de kosten en regels

Over het onderzoek

Medewerkers van gemeente Wijk bij Duurstede voerden 
tussen 4 oktober en 1 november 2021 gesprekken met 
106 inwoners van de gemeente. Deze gesprekken werden 
gehouden aan de hand van een vragenlijst, opgesteld in 
samenwerking met Citisens.  
Er is gestuurd op een representatieve groep inwoners aan 

de hand van de betrokkenheidsprofielen van Citisens.

Tussentijdse 
evaluatie diftar 

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft op 1 april 2021 diftar ingevoerd. Na een half jaar voert de gemeente een 

tussentijdse evaluatie van dit systeem uit. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de ervaringen van 

inwoners met het scheiden van afval. Deze infographic laat de resultaten van deze evaluatie zien.

6,6 voor diftar, zorgen om kosten

Met gemiddeld een 6,6 zijn inwoners redelijk 
tevreden over diftar. Ze vinden afval scheiden 
belangrijk voor het milieu. Maar, maken zich ook 
zorgen om de kosten en bijvoorbeeld het illegaal 
dumpen van afval in andere containers.

TIP >>> Behoefte aan afvalscheidingstips om kosten laag te houden <<<
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Hoe waardeert u deze vorm van afvalbeleid op een 
schaal van 1 tot 10? (n=93)

Communicatie rondom beleid

De communicatie rondom de wijzigingen in het 
afvalbeleid was voor driekwart van de inwoners 
voldoende. Gemiddeld krijgt het een 6,8.       
    De meeste inwoners vonden informatie hierover via:

 
“De vervuiler betaalt” is voor de meerderheid een goed 
concept. Eén op de vijf is niet blij met dit systeem. Vooral 
omdat er onduidelijkheid bestaat over het scheiden. 

Betalen voor de hoeveelheid afval die je aanbiedt  
(vervuiler betaalt) (n=91)

“Ons huishouden wordt er beter van.  
De vervuiler betaalt.”
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“Je moet extra betalen. Liever in gewone 
afvalstoffenheffing terugkomen.  
Bang voor afval lozen.”
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Verbeterpunten


