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Statiegeldalliantie
Onlangs heeft de gemeente Peel en Maas zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. De
statiegeldalliantie pleit voor statiegeld op grote en kleine PET-flessen en blikjes.

1 ‘Het is een goede zaak dat de gemeente Peel en Maas is
aangesloten bij de statiegeldalliantie’
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79% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Het is een goede zaak dat de gemeente Peel en Maas is
aangesloten bij de statiegeldalliantie’, 12% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord
is "Zeer mee eens" (40%).

Toelichting
Zeer mee eens



Splitsen van afval zorgt voor recycling en een beter milieu

Neutraal



Je kunt niet achterblijven op anderen.
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1.1 Wat is de reden dat u het een goede zaak vindt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere reden

Het meest gekozen antwoord (85%) op vraag 1.1 Wat is de reden dat u het een goede zaak vindt? is:
"Minder zwerfafval".

Andere reden, namelijk:




Als voorbeeld voor de mensen om zuinig met spullen om te gaan.
Goed voorbeeld geven als gemeente
Het voorkomt asociaal gedrag nl. het weggooien van flesjes en blikjes door de jeugd.
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1.1 Wat is de reden dat u het geen goede zaak vindt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere reden

Het meest gekozen antwoord (53%) op vraag 1.1 Wat is de reden dat u het geen goede zaak vindt? is:
"Teveel werk".

Let op! laag aantal respondenten!
Andere reden, namelijk:




Blijf door statiegeld te heffen lekker achterover leunen en denk dat je daarmee het PROBLEEM
gaat oplossen.
Enkele jaren terug werd er gepleit voor afschaffing van statiegeld op petflessen. Dit zou
kostenefficiënter zijn.
Zelf de zaken opruimen
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2 ‘Het heffen van statiegeld op blikjes en PET-flessen is de
oplossing voor het afvalprobleem’
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56% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Het heffen van statiegeld op blikjes en PET-flessen is de
oplossing voor het afvalprobleem’, 25% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is
"Mee eens" (43%).

Toelichting
Mee eens






Het lost natuurlijk niet het hele probleem op, maar is een goed begin.
Ik denk niet dat het " DE " oplossing is, maar het draagt wel bij aan de oplossing.
Mee eens maar er is meer nodig om van alle afval verlost te zijn zoals plastic zakjes.
Maar het gaat de goede kant op ook vanwege betaling voor een plastic draagtasje.
Lange weg te gaan nog !
Van een gedeelte van het afvalprobleem

Neutraal





Het draagt iets bij aan de oplossing. Er moet echte veel meer gebeuren
Is een aanzet tot een oplossing. Mentaliteitsverbetering is noch belangrijker.
Of het de oplossing is zal de tijd moeten uitwijzen. Ik doel met name op de jeugd ,
vinden die het de moeite waard om voor dat kleine bedrag aan statiegeld de hele
dag blikjes of flesjes mee te slepen.

Mee
oneens



De goeden moeten het weer betalen/opnemen t.o.v. de kwaden, het gaat de
detailhandel veel geld kosten. De overtreders forse boetes laten betalen en een dag
voor straf opruimen langs de kant, waterkant en bossen.
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2.1 Wat moet er volgens u (nog meer) gebeuren om het
afvalprobleem op te lossen?
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Weet niet

43% antwoordt "Tip:" op vraag "2.1 Wat moet er volgens u (nog meer) gebeuren om het
afvalprobleem op te lossen?."

Let op! Laag aantal respondenten!
Tip:











Aanpakken bij de bron, bij de producenten.
Hufter boetes, het gescheiden afval is een fatsoensnorm
Laat bijstand mensen opruimen doen ze ook wat voor de maatschappij.
Mensen bewust maken. Anders moeten we straks ook statie geld op kauwgum heffen?
Mensen moeten zich meer bewust worden en het afval niet achteloos weggooien
Onderzoek en toepassen van afbraak materiaal
Opvoeding denk ik,en natuurlijk begin bij jezelf.
Plastic verpakking drastisch verminderen
Slogan zelf je plastic afval meenemen.Boterhamzakjes en erger.
Welk afvalprobleem?
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Wanneer de landelijke politiek besluit om daadwerkelijk statiegeld te gaan heffen op kleine
PET-flessen en blikjes, dan worden de prijzen hoger. Deze verhoging verdient u dan terug
door de PET-flessen of de blikjes in te leveren. - Stel de landelijke politiek stemt in met de
statiegeldalliantie:

3 Bent u zelf van plan om ook kleine PET-flessen en blikjes te
gaan recyclen door het statiegeld dat dan wordt geheven?
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83% antwoordt "Ja" op vraag "3 Bent u zelf van plan om ook kleine PET-flessen en blikjes te gaan
recyclen door het statiegeld dat dan wordt geheven?."

Toelichting
Ja






Ik koop nooit geen blikjes en kleine flesjes
Ik recycle nu al alle blikjes en PET-flessen. Ik ben nog van de generatie die een leeg flesje
of blikje mee terug naar huis neemt of meeneemt naar een prullenbak. Als ik een flesje
ergens mee naar toe neem, dan kan ik het ook mee terugnemen!
Maar wij gooien niks weg, alles via gemeente.
Ook zonder statiegeld zorg ik dat MIJN flessen en blikjes gerecycled worden. Hiervoor heb
ik de landelijk- en of lokale politiek niet voor nodig.
Zal wel moeten.



Vraag is vreemd gesteld, lijkt mij




Nee
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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