Omgekeerd afval inzamelen
In de gemeente Beuningen en Druten wordt sinds enige tijd het afval omgekeerd ingezameld. Zowel
in Wijchen als West Maas en Waal gaat dat binnen afzienbare tijd gebeuren. In deze vragenlijst
vragen wij naar uw mening over het omgekeerd inzamelen van afval. Omgekeerd afval inzamelen
betekent dat plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) bij u aan huis worden
opgehaald (in de grijze container of plastic zakken) en dat u het restafval naar een verzamelcontainer
in de buurt brengt.

1 Wordt in uw gemeente het afval reeds omgekeerd
ingezameld?
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51% antwoordt "Nee" op vraag "1 Wordt in uw gemeente het afval reeds omgekeerd ingezameld?."

Toelichting
Nee








En dit lijkt mij ook geen goede optie. Het werkt nu perfect. Omgekeerd inzamelen levert
de volgende problemen op:
1. Werkt afvaldumping in de hand. 2. Kost veel meer energie dan een rondje met de
vrachtwagen, want iedereen rijdt dan apart. 3. Kost extra moeite.
Nog niet
Nu wordt om de veertien dagen de container met groenafval opgehaald, om de veertien
dagen het plastic (in zakken) en de grijze containers met restafval worden om de veertien
dagen opgehaald. Het restafval ophalen kost 3,50 per container. Ik zet de kleine container
met restafval 4 keer per jaar aan de straat om te worden geleegd.
Plastic wordt al opgehaald
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1.1 Hoe vaak brengt u de restafval zak naar de
verzamelcontainer?

(n=92)
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28% antwoordt "Minder dan eens per 2 maanden" op vraag "1.1 Hoe vaak brengt u de restafval zak
naar de verzamelcontainer?."

Toelichting
Nooit



We hebben een zakelijke container voor restafval

4 keer per maand
of vaker



Met een kind in de luiers heb je zeker eens per week een zak vol. Als dit
niet meer zo is zal het veel minder zijn.

1

1.2 ‘Ik ben tevreden over de afstand van mijn huis tot de
verzamelcontainer’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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(n=91)
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62% is het (zeer) eens met stelling 1.2 ‘Ik ben tevreden over de afstand van mijn huis tot de
verzamelcontainer’, 20% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens"
(41%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Als ik de container zou gebruiken, dan staat deze op geringe afstand van ons huis.

Zeer mee
oneens



Gebied voor de container is te groot. Zo moet je af en toe naar containers gaan
zoeken waar nog ruimte is omdat hij vol is. Dit is erg ver en milieu onvriendelijk
wegens het transport.
Zo ver dat de auto gebruikt wordt voor het wegbrengen
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1.3 Wat ervaart u als nadeel van het omgekeerd inzamelen
van afval?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (35%) op vraag 1.3 Wat ervaart u als nadeel van het omgekeerd
inzamelen van afval? is: "Ik ervaar geen nadelen".

Anders, namelijk:
















Er is geen controle, of toch zeker veel te weinig op het juist gebruik en misbruik en het
ontbreken van sancties hierop
Er wordt vuil in de kleding bakken gedaan en ook naast de containers gezet of ergens anders
Er zou een oplossing moeten komen voor ouderen die slecht ter been zijn
Ik heb regelmatig moeten bellen, omdat de container niet opgehaald was in onze straat
Moeilijk voor mensen die slecht ter been zijn
Moet nu de auto gebruiken om afval weg te brengen
Niet mileu vriendelijk zie toelichting
Plastic container waar ook etensresten aan de verpakking blijft zitten en daarme maden in 2
containers
Soms is de container vol en moet je met de volle zak weer naar huis
Stank in de buurt van de container
Straf voor netjes scheiden
Veel containers achter het huis
Vieze auto door zakken
Wat mag wel of net in de restafvalzakken
Wij gebruiken luiers en dat gaat enorm drinken.
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Toelichting








Afval zakken naast de restafval containers levert gebiedsverontreiniging. Maar je kan het de
burger niet kwalijk nemen. Er moet voldoende ruimte zijn.
De rest afvalzakken zijn te zwaar en te vies (lekken/maden) om op deze huidige loop afstand,
naar de verzamelcontainer te brengen. Genoodzaakt om de zakken achterop de fiets te zetten
(gevaarlijk door zwaarte en onhandig) of met de auto te brengen. Ieder huishouden met de auto
naar de verzamel container is belastend voor het milieu!!
Vreselijk onooglijk al die grote containers in achter en voortuinen. Het aanzicht komt armoedig
over. Teveel ruimte nodig voor al die containers.
Ik ervaar het heel licht als nadeel. Ik lig er niet wakker van.
Vindt het vervelend dat het plastic nog steeds in plastic zakken aangeboden moet worden, zou
liever daar ook een container voor zien. Op deze manier waaien de zakken met plastic niet over
de straat heen als het waait en heb minder mensen nodig om het plastic in de afval wagen te
gooien.
Wij zijn goed ter been dus kunnen de zak wel zelf wegbrengen maar het is best wel een afstand
en dat moet dus op de fiets of met de auto. In de auto vervoeren vind ik niet erg fris. Ik zou ook
geen afvalcontianer naast mijn huis willen hebben dus het is schipperen
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1.4 Wat ervaart u als voordeel van het omgekeerd inzamelen
van afval?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=90)
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Het meest gekozen antwoord (58%) op vraag 1.4 Wat ervaart u als voordeel van het omgekeerd
inzamelen van afval? is: "Ik lever een bijdrage aan het milieu".

Anders, namelijk:





Bewust sorteren
Door de containerswaaien de plastic zakken niet weg en worden niet aangevreten
Het geeft voldoening om zoveel mogelijk gescheiden alles aan te bieden, het is bijna een sport
op een leuke manier
Kan goed vooruit met de grote containers

Toelichting



De antwoord keuze van deze vraag is wel heel beperkt en eenzijdig bedacht.
Gemeente heeft veel kosten gemaakt welke nu niet opwegen tegen de opbrengst, dus wat
gaat er gebeuren we verhogen de tarieven gewoon. want B&N blijven toch de grootste in de
gemeente.
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1.5 ‘Het omgekeerd inzamelen van afval heeft in mijn situatie
geleid tot minder restafval’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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40%

40%
35%
30%

25%

25%
20%
12%

15%

13%

10%

5%

4%

Zeer mee
oneens

Weet niet

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

65% is het (zeer) eens met stelling 1.5 ‘Het omgekeerd inzamelen van afval heeft in mijn situatie
geleid tot minder restafval’, 19% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee
eens" (40%).

Toelichting
Mee eens




Echter hebben wij sinds kort een baby dus dit gaat niet meer op omdat we veel
luiers hebben...
Maar als je langs de weg kijk , ligt nog veel plastic

Mee oneens





Het scheiden zorgt hiervoor niet het omgekeerd inzamelen
Ik heb veel restafval i.v.m.incontinentiemateriaal .
Wij scheidden alles al volledig dus of je het nou in een container afvoert of zelf
maakt voor de hoeveelheid niet uit

Zeer mee
oneens



De containers of zakken hebben niet het verschil gemaakt. Alhoewel minder zak
wel minder plastic afval levert door de zak zelf.
Maar dan moet de container lang mee gaan om dat terug te verdienen. Minder
afval levert het sowieso niet op. daar moet de verpakkingsindustrie iets aan
doen.
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1.6 In het algemeen, hoe ervaart u het idee van omgekeerd
inzamelen?

(n=90)
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69% antwoordt "(Zeer) Positief" op vraag "1.6 In het algemeen, hoe ervaart u het idee van
omgekeerd inzamelen?."

Toelichting
Zeer
positief



Positief, behalve als er ongenuanceerde berichten in de media komen over: het
maakt niet uit want alles wordt gezamenlijk verbrand e.d.

Positief



Het is nogmaals alleen jammer van het ontbreken van toezicht en daarop
aansluitende maatregelen en/of sancties, door degenen die er misbruik van maken,
op wat voor manier dan ook en dat kan ik goed beoordelen omdat ik in mijn situatie
te maken heb met een aantal gezamelijke containers.

Neutraal



Soms hoor ik van mensen, die 'helemaal geen restafval' meer hebben, 'alles kan bij
het plastic'. Dat is wel wat onduidelijker geworden. Je moet je er wel een beetje in
kúnnen en willen verdiepen.
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1.1 ‘Ik sta er positief tegenover als mijn gemeente
omgekeerd afval gaat inzamelen’

(n=93)

(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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70% is het (zeer) oneens met stelling 1.1 ‘Ik sta er positief tegenover als mijn gemeente omgekeerd
afval gaat inzamelen’, 17% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee
oneens" (54%).

Toelichting
Neutraal




Voor mindervalide en ouderen kan het wegbrengen van afval naar
verzamelcontainer een probleem geven.
Vraag me af of GFT nog apart wordt opgehaald. Is voor mij belangrijk.

Mee
oneens



Veel te belast voor de oudere.ook voor mezelf .

Zeer mee
oneens




Buiten de bebouwde kom en voor ouderen niet te doen om afval weg te brengen
En dit lijkt mij ook geen goede optie. Het werkt nu perfect. Omgekeerd inzamelen
levert de volgende problemen op:
1. Werkt afvaldumping in de hand. 2. Kost veel meer energie dan een rondje met
de vrachtwagen, want iedereen rijdt dan apart. 3. Kost extra moeite.
Er is mij niet duidelijk waar de containers dan komen, hoe ver iedereen met zijn
afval moet, bv ouderen en mensen die niet in de kern wonen
Ik ben er heel ongelukkig mee. Deze constructie met mensen afhankelijk van elkaar,
waar het nauwelijks nodig was. Niet iedereen kan zakken met huisvuil naar een
container sjouwen die tot wel 250 meter verderop staat. Dus dan moet er een
beroep op de buren of familie worden gedaan, dat wil je toch niet. Incidenteel om
hulp vragen kan altijd, maar structureel anderen moeten tot last zijn is heel
vervelend. Andere optie is de zak in de auto te zetten en dan rijdend naar de
container, ook niet echt milieuvriendelijk en je auto gaat er van stinken. Het is
momenteel echt heel goed geregeld, het is me volstrekt een raadsel wat de reden is
waarom het anders moet.
Waardeloos dat de burger met afval moet gaan slepen. Daar zijn vuilniswagens
voor. Gaat de gemeente iemand regelen die het voor mij komt doen, zelf kan ik het
niet(meer).
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1.1.1 Wat ziet u als voordeel van het omgekeerd inzamelen
van afval?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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brengen

Ik zie geen voordelen in
het omgekeerd inzamelen
van afval
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Het meest gekozen antwoord (57%) op vraag 1.1.1 Wat ziet u als voordeel van het omgekeerd
inzamelen van afval? is: "Dat ik een bijdrage lever aan het milieu".
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1.1.1 Wat ziet u als nadeel van het omgekeerd inzamelen van
afval?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=64)
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Het meest gekozen antwoord (84%) op vraag 1.1.1 Wat ziet u als nadeel van het omgekeerd
inzamelen van afval? is: "Het wegbrengen van de afvalzak(ken)".

Anders, namelijk:














Bevordert afvaldumping
Er is in Nederland geen beleid wat betreft afval. Men zou daar als overheid eerst eens zelf over
na moeten gaan denken alvorens de burgers met doelloze experimenten en werkwijzes lastig te
vallen.
Het gevaar van zwerfvuil, nu al word er pendaalemmerzakjes in de afvalbakken op het dorpsplein
gegooid in plaats van de eigen kliko. Da kun straks overal zwerfvuil vinden
Het wordt duurder en je Krijgt een hoop zwerfafval. En hoe moeten oudere enminder validen
hun vuil weg brengen. Gewoon laten zoals het is. Waarom iets veranderen wat goed is
Je zou z'n container voor je huis krijgen? de made kruiper eruit. En de afstand. Hoe moeten
oudere mensen dit doen?
Met name voor zorgafval vervelend om zelf te moeten sjouwen
Niet iedereen is in staat om zakken weg te brengen !! Verder zullen rondom de plek waar zakken
in moeten ve4vuiling optreden (gezien in Druten ) en afval in de polder
Ondergrondse containers gaan ten koste van oa groen, parkeerplaatsmeters, speelvelden
Per zak duurder storten dan ledigen kliko
Plastic zaken gaan stuk of worden stuk gemaakt door o.a. Dieren
Privacy, gezondheidrisico als alle Luiers ed en dameshygiene op een plek in straat gedumpt
moeten worden.
Toename afval dumpen
Verrommeling in buurten als het systeem weigert en mensen zakken en andere zaken rondom
containers worden gedropt.
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Verwachte voordelen blijken niet waar
Vies om de zakken te moeten vervoeren in de auto
Voor ouderen wordt het er niet gemakkelijker op
Wordt elders gedumpt
Zoveelste aanval op senioren en mensen met een beperking
Zwerfafval..... ondergrandse containers vol... ik zie het in diverse gemeente gebeuren

Toelichting








Afstand tot verzamelcontainers (WMW) nog niet bekend
En dit lijkt mij ook geen goede optie. Het werkt nu perfect. Omgekeerd inzamelen levert de
volgende problemen op:
1. Werkt afvaldumping in de hand. 2. Kost veel meer energie dan een rondje met de
vrachtwagen, want iedereen rijdt dan apart. 3. Kost extra moeite.
Ik heb al een aantal argumenten bij de vorige vraag opgesomd. Wat me ook een nadeel lijkt, is
het weinig duurzame aspect van het geheel. De huidige containers zijn in prima staat, en het
vrachtwagenpark is er ook op aangepast. Er moeten nu honderden metalen bakken worden
gemaakt, kost heel veel energie. En geld. De containers worden vernietigd, zo ga je toch niet met
je spullen om? De gemeente West Maas en Waal is overigens tegen omgekeerd inzamelen, maar
heeft het onderspit moeten delven in het Rivierenlandverband, waar 8 van de 10 gemeenten
voorstander waren van omgekeerd inzamelen, behalve Tiel en West Maas en Waal. Er is
kennelijk geen ruimte om als gemeente in deze onafhankelijk te opereren. Of te kiezen voor een
andere afvalverwerker dan de AVRI. Voor de gemeenteraad is het ook een pijnlijke
aangelegenheid. Men heeft tegen gestemd, de wethouder is met die boodschap naar het
Rivierenlandoverleg gegaan,maar heeft daar uiteindelijk niets in de melk te brokkelen. Het enige
wat hij tegen de gemeenteraad kan zeggen is: sorry, dit is de democratie. En de gemeenteraad
heeft het nagekijken. Naar mijn smaak is dit geen democratie meer, maar een doorgeschoten
democratisch proces. Er is een parallel met Europa, waar bij voorbeeld nu de pulsvissers
aangeschoten wild zijn, met een Nederlandse overheid die niet veel voor ze kan doen. Ik ben een
voorstander van Europa hoor, en ook van de democratie, maar die moet wel worden verdedigd
door mensen met een rechte rug, die ook bereid zijn om eigen verantwoordelijkheid te nemen
en waardevast zijn. In het geval van het omgekeerd inzamelen had de wethouder kunnen eisen
dat de wens van de gemeente/gemeenteraad werd gerespecteerd.
Ik verwacht veel meer zwerf afval doordat mensen het ilegaal droppen , dan behoeven ze niets
tebetalen
Ik woon in het buitengebied aan het einde van een doodlopende straat. dus voor mij nog meer
afstand afleggen.
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2 ‘Ik vind het belangrijk om het afval omgekeerd in te
zamelen’
(In hoeverre bent u het eens met de stelling?)

(n=181)
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Weet niet

43% antwoordt "(Zeer) Belangrijk" op stelling 2 ‘Ik vind het belangrijk om het afval omgekeerd in te
zamelen’. 32% antwoordt “(Zeer) Onbelangrijk”.

Toelichting
Zeer
belangrijk



Ik ben me NOG bewuster van de hoeveelheden en soorten afval

Belangrijk



Als het maar hergebruik bevorderd.

Onbelangrijk



Word al gedaan .

Zeer
onbelangrijk




Het voegt NIETS toe. Dus niet doen, zou ik zeggen.
Ik zal er geen nacht minder om slapen als het omgekeerd afval inzamelen wordt
geconcretiseerd. Maar ik vind het echt een enorme verspilling van geld,
aandacht en energie, weinig duurzaam.
Zeer onduidelijke vraag. Afval goed scheiden is uitermate belangrijk. Omgekeerd
inleveren is het slechtste idee ooit



Weet niet



Door de tegenstrijdige informatie in pers en visie sommige gemeentes
(Rotterdam bijv.) vraag ik me af of het zinvol is om 'omgekeerd' in te zamelen.
Mogelijk is een andere manier effectiever. Bovendien vermoed ik milieuschade
doordat mensen met de auto naar de container gaan. Tenslotte lijkt het me voor
mensen die moeilijk ter been zijn een hele opgave.
Papier apart is naar mijn idee zonder meer goed, mede vanwege de opbrengst
voor de vereniging.
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3 Welke manier van afvalscheiding heeft uw voorkeur?

(n=181)
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90% antwoordt "Gft, restafval, papier, plastic gescheiden" op vraag "3 Welke manier van
afvalscheiding heeft uw voorkeur?."

Anders, namelijk:









Alles scheiden, niet alleen gft, rest, plastic en papier, maar ook al het andere( zoals lampen
batterijen metaal electrisch etc. )
Gft, restafval, papier, plastic, glas, metaal gescheiden
Gft, restafval, papier, plastic, glas, metaal, KCA gescheiden
Ook blik gescheiden inzamelen of samen met plastic en drankkarton
Scheiding achteraf
Volgens mij kan dit nog beter, door ook de verschillende soorten kunststof (plastic ) te
scheiden, zie voorbeeld in België.
Voor alle 4 de soorten een eigen container bij de deur. Dus geen apart inzameling voor
restafval
Zinvol scheiden, gekoppeld aan een afvalbeleid.

Toelichting
Gft, restafval en
papier
gescheiden





Én gescheiden inzameling glas
Het inzamelen van plastic is een holle belofte. Het kost meer dan het
opbrengt. Niet iedereen, waaronder ik, weet welk plastic apart moet worden
ingezameld.
Ik zou best plastic- het grootste afval- willen scheiden. Maar er zijn zoveel
soorten plastic . De berichten over wat er na de verzameling mee gebeurt zijn
ook zo ontmoedigend.
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Gft, restafval,
papier, plastic
gescheiden









Dat doe ook nu ook al.
De beste methode om de kosten van afvalscheiding zo laag mogelijk te
houden en milieuvervuiling tegen te gaan
Gewoon thuis scheiden in een container
Jammer dat er geen duidelijkheid is over blikjes, bij de ene gemeente wel bij
het plastic bij de andere weer wel.
Ook glas en metaal. En alles wat maar herbruikbaar is.
Plastic en blik in kliko prima, restafval in bv zakken prima, maar wel thuis
ophalen. Kleding, glas, batterijen, frituurvet en chemisch op inzamelplaatsen
brengen is prima
Wel ophalen zoals nu en zeker niet omgekeerd
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4 Welke manier van afvalinzameling heeft uw voorkeur?

(n=180)
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Al mijn afval breng ik zelf weg naar
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Anders

Weet niet

7%

10%

Een deel van mijn afval wordt
opgehaald, een deel breng ik naar
een centrale locatie in het dorp

Een deel van mijn afval wordt
opgehaald, een deel breng ik naar
een verzamelcontainer

Al mijn afval wordt gescheiden
opgehaald

0%

57% antwoordt "Al mijn afval wordt gescheiden opgehaald" op vraag "4 Welke manier van
afvalinzameling heeft uw voorkeur?."

Anders, namelijk:






Al mijn afval wordn ongescheiden opgehaald
De huidige wijze van inzameling, tenzij er ook een kostenreductie aan vast zit
Droog afval kan ik prima zelf wegbrengen, zwaar en vies afval niet
Gekoppeld aan beleid.
Zoals nu alles apart in container

Toelichting
Al mijn afval wordt
gescheiden
opgehaald








De beste methode om de kosten van afvalscheiding zo laag mogelijk te
houden en milieuvervuiling tegen te gaan
Grof vuil en glas moeten we zelf weg brengen
Het glas en textiel breng ik nu weg en dat is te doen.
Het is logisch dat alles ophalen minder verkeersbewegingen oplevert.
Ik ben een tegenstanden van verzamelcontainers...
Ik zelf zou het wel wegbrengen, maar er komt meer zwerfvuil. omdat er
altijd mensen zijn die dan overal dumpen. zie bij de flessen en kleding
container daar ligt van alles wat er niet hoort.
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Niet iedereen heeft de luxe van een auto, niet iedereen is zo mobiel om
afval zelf weg te brengen. Zeker in dorpen, waar alles al wegbezuinigd
wordt, is het belangrijk om zaken als (chemisch) afval goed te regelen.
Wanneer alles steeds duurder wordt, maakt dat mensen onachtzamer en
wordt afval op een voor hen makkelijke manier weggegooid!

Een deel van mijn
afval wordt
opgehaald, een
deel breng ik naar
een
verzamelcontainer




Glas naar container brengen is acceptabel
Glas oud ijzer, batterijen kleding electrische apparaten frituurvet naar
aparte containers bij bv supermarkten
Papier en plastic breng ik zelf naar een verzamelpunt. Restafval en gtf door
de gemeente ophalen.
Zolang als ik net nog zelf kan, te voet.

Een deel van mijn
afval wordt
opgehaald, een
deel breng ik naar
een centrale locatie
in het dorp






Om kosten te besparen wil ik papier en plastic naar een centrale plaats
brengen.

16

5 Heeft u verbeterpunten (tips) voor het afvalbeleid? (n=174)
Ja, TIP (44%):































Afval is een noodzakelijk kwaad, creëer bewustwording, maar maak geen keuzes op basis van
sentiment
Afval ophalen houden zo
Afvalbeleid beter regelen: betere bereikbaarheid, meer mogelijkheden om oude apparatuur,
verf, e.d. aan te kunnen bieden.
Alle afval, ook grof afval periodiek ophalen
Als iedereen zoweinig mogelijk restafval in grijskliko doet hoeft deze niet zovaak geleegd
worden,dus goedkoper voor mij als wanneer in zak zelf wegbrengen..
Als veel groenafval hebt agv veel boomafval (op gemeentegrond. dan mag men coulanter zijn
met een extra groencomtainer. Nu moest ik die kopen terwijl anderen dit groenafval gewoon op
de straat of gemeentegrond gooien. Niet slim van de gemeente
Avri moet zorgen voor een goede communicatie wat betreft afvalscheiding. Alle inwoners van de
gemeente alleen een kleine restafvalcontainer verstrekken en maar 1 keer per maand ophalen.
Begin met een beleid, dat is er nu niet. En stel boetes in op het afval op straat gooien,
bijvoorbeeld € 1.000,-.
Beter schoonhouden van de centrale verzamelpunten mn glascontainers deze zijn bijna zonder
uitzondering smerig.
Bij oude systeem houden eventueel andere ophaal dienst
Blik bij inzameling plastic
Consequent ophaalschema
Container voor plastic e.d. en alles ophalen.
DAR moet sowieso consequent afval ophalen volgens afspraak
De afval containers eerder leeg halen -wordt veel afval erbij geplaatst
Denk aan ouderen, moeten die met hun vuilniszakken gaan slepen? En als je in het buitengebied
woont zoals ikzelf?
Door dat restafval betaald is een de rest niet zijn er veel messen die de spullen gewoon in de
andere containers gooien... ook omdat ze geen zin hebben om er mee te gaan sjouwen. Ik zou
een kleine of evt grote container die per leging berekend wordt logisher vinden
Er is steeds meer zwerfafval in de gemeente beuningen hoe zou dat nu komen
Geef mensen tips zodat ze minder afval produceren. Ga met winkels in gesprek om
verpakkingsmateriaal te verminderen.
Geen plastic meer inzamelen. Kost alleen maar geld.
Gem Beuningen, kleine groencontainer niet te ruilen met grote groencontainer ivm grotere tuin.
Alleen een nieuwe kleine tegen betaling aan te schaffen.. Star beleid. Besluit van misschien 20
jaar geleden blijven te handhaven.
Gemeentestortplaats vaker open. 1 x per week is te weinig
Gewoon laten zo als het nu is in west maasen waal
Gewoon laten zoals het is ophalen aan huis
Gewoon laten zoals het is,als Jantje hetdoet hoef Pietje het nog niet te doen !!
Graag een container aan huis voor restafval
Graag houden zoals het nu is denk aan ouderen of mensen die niets eens het afval kunnen
wegbrengen.
Groen en plastic netjes legen en troep zelf opruimen ipv in de wijk te laten liggen
Groene kliko meer lente/zomer/herfst maanden, iedere week ophalen
Handhaving op afvaldumping
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Ik vind het nog steeds lastig om te bepalen wat in de 'plastic' mag en wat restafval is. Je moet er
bijna een cursus voor volgen. Ook vraag ik mij af wat er met het 'plastic afval'gebeurt, want dit is
nog steeds een mix van soorten afval.
In ieder geval 's zomers restafval toch afhalen
Ja rest afval laten ophalen
Je zou vaker kunnen kijken naar zwerf afval bij de container
Kliko voo plastic afval
Laat het rest afval gewoon ophalen maar minder op jaarbasis bijvoorbeeld 1 x per maand scheelt
toch 12 x per jaar
Late zoals het nu is in de gemeente West Maas en Waal
Laten zoals het is
Maak bij omgekeerd inzamelen het restafval wegbrengen gratis. Voorkom hiermee dumpingen
en restafval tussen andere afvalstromen.
Maak goede afspraken met thuiszorg of wegbrengen van zorgafval (bandages, luiers)
Maak het vooral mogelijk om papier en plastic op verzamelplek en in te leveren.
Meer aandacht voor het belang van MINDER afval voor het milieu
Meer afvalbakken plaatsen voor hondenpoepzakjes
Meer controle. Hier liggen al vanaf maandag af zakken met plastic terwijl het komende maandag
pas opgehaald wordt
Meer handhaven op correcte uitvoering, zwerfafval bij containers vermijden
Meer verzamelcontainers
Milieu straat terug in beneden leeuwen
Minder opvallende containers voor mensen die genoodzaakt zijn de container in het zicht te
moeten bewaren
Minder verpakking
Mogelijk maken om te kleine of te grote container om te ruilen en evt een tweede container te
kunnen krijgen
Niet veranderen werkt niet
Nog eenkele keren aangeven wat wel/niet bij het plastic+ mag
Nog meer scheiden zoals metaal
Nogmaals, ook het restafval wordt opgehaald. Jammer dat deze vraag komt nadat al flink
geïnvesteerd is in ondergrondse containers. Het was goed geweest als de gemeente een
dergelijke enquete vooraf had uitgevoerd.
Ook blik scheiden
Ook het restafval ophalen.
Oude elektrische apparaten ophalen was heel fijn, jammer dat dat gestopt is....
Plastic en papier naar een centrale plaats brengen is voor iedereen het voordeligst.
Restafval en gtf door gemeente ophalenophalen
Restafval in container en betalen voor een volle container
Restafval ook ophalen.
Restafval ophalen
Statiegeld op kleine plastic flesjes
Statiegeld uitbreiden, minder verpakkingsmateriaal afdwingen bij producenten,
Stimuleer gewenst gedrag door middel van kosten
Strengere controle afval dat verkeerd wordt aangeleverd.
Tip een ......waar moet dat heen...????
Toezicht en maatregelen
Werk in Maas en Waal samen aan een gemeenschappelijk afvalbeleid. werkt m.i. ook
kostenbesparend
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Wijzigen van wijze van afval inzameling ook kenbaar samen laten gaan met kosten lasten
verlaging voor de burger
Zelf wegbrenglocatie kiezen
Zet nu eens echt op een rij wat het kost en oplevert om te scheiden! De artikelen die de laatste
jaren zijn verschenen gaven juist een vertekend beeld om geen afval te scheiden.
Zie toelichtingen hierboven
Zo laten
Zorg voor combinatiewagens die GFT en restafval gescheiden kunnen ophalen. Dit bespaart
manuren en brandstof.

Nee (44%)
Weet niet (13%)
Toelichting
Ja,
TIP:











Nee



Als de DAR haar taak niet serieus opvat, dan heeft de burger altijd een excuus om afval
verkeerd aan te bieden dan wel buurgemeenten met andere afvalinzamelaar op te
zadelen met het belachelijke beleid van omgekeerd inzamelen.
Beter schoonhouden, meer toezicht en controle op deze punten; altijd vuil en rommelig
en zwerfaval rondom. Goede straatverlichting bij deze punten voor als je in de winter en
's avonds het afval wegbrengt. Goede en ruime bestrating rondom de containers.
De verantwoording om te scheiden ligt nu jezelf. Het is belangrijk voor de toekomst van
onze kinderen om een schoner milieu te waarborgen. Door het de mensen makkelijk te
maken zullen ze dit ook doen. Doen ze het niet...gemiste kans en slecht voorbeeld voor je
kinderen.
Elektronica en chemisch afval moet dichtbij ingeleverd kunnen worden
Ik zou graag meer containers willen, zodat afval op elk gewenst moment weggebracht kan
worden en je geen kliko's meer in de tuin hebt staan. Ook zou ik de burgers meer
betrekken bij de resultaten van het omgekeerd inzamelen (besparing in de kosten,
hergebruik e.d.)
Laten zoals het is ,dit is vooral voor de oudere acceptabel.we moeten allemaal langer
thuis blijven wonen ,maak het daarom ook niet moeilijk vooral voor deze groep mensen .
Tip: de hele aanleiding is dat er wordt gekoerst op minder restafval, nu nog 75 kilo geloof,
en dat moet uiteindelijk naar 0. Straf de bewoners niet met vervelende maatregelen,
maar stimuleer bewoners om zo weinig mogelijk restafval te produceren. Hoe minder
vaak je je container aan de weg zet, hoe goedkoper het is (zo gaat het nu al) degene die
het minste afval heeft, krijgt een bonus. Of een vakantie. Of... iets leuks in ieder geval.
Minder afval moet fun zijn, in plaats van ergernis. En nul afval is een utopie, maar we
kunnen er naar streven.
Nut en noodzaak van die veranderingen ontgaat mij. Het is verzwarend voor ouderen en
voor die groep lastig. Afhankelijk van medewerking familie, buren of dgl.
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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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