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Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl

1 De gemeente kent een afvalinzamelsysteem
met diverse (verpakkings)afvalstromen. Wat is
uw opvatting hierover?
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Prima. Dit is goed voor
het milieu.

Het beleid zorgt voor Ingewikkeld. Het moet
kostenstijging zonder
eenvoudiger kunnen.
dat het milieu hier baat
bij heeft.

Anders

Antwoorden ‘anders’:
•
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•
•

Prima, maar de ophalers maken containers etc kapot door lomp gedrag
Prima, inwoners duidelijker informeren wat er met afval gedaan wordt en uitleg over het
kostenplaatje
Zoals het in het verleden was het prima
Prima, alleen het feit dat je niet naar de AVL kan is niet oké.
Wat zien wij hiervan, wordt niet door heel Nederland gedragen.
Waardeloos, er zijn genoeg fabrieken die het veel beter en efficiënter kunnen:
werkgelegenheid! veel vrachtauto`s door de straat is geen milieuwinst.
Waardeloos
Vroeger een groene bak om de 14 dagen, nu 2 groene bakken in de week. Voorstel: 1 groene
bak in de week
Veel meer stromen en niet echt bevorderlijk voor de medewerkers van de ophaaldiensten
terug naar vroeger.
Terug naar de blauwe containers
Te weinig toezicht op gebruik groene bakken: men zet allerlei losse zakjes aan de straat en
dat trekt ongedierte (met name kraaien, kauwen, roeken) aan die alles lostrekken waarna de
straat onder het afval ligt. Verder veroorzaakt de wijze van ophalen veel extra
autobewegingen. Is wel klantvriendelijk.
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Prima, indien het niet voor een kostenstijging zorgt en het ophalen niet voor extra kosten en
milieubelasting zorgt
Op zich prima systeem al vindt ik het GFT bakjessysteem niet goed, mede door het slordig
ophalen, bakjes worden maar weggegooid door de vuilnisophalers.
Ontevreden over de manier van ophalen vh afval.
Omslachtig want machines kunnen sneller en beter sorteren. Verder ligt er nu meer rotzooi
op straat en in de bossen dan voorheen.
Niet iedereen houd zich aan de inzakelings-regels""
Neutraal omdat ik niet met zekerheid weet wat de allerbeste keuze is voor het milieu (want is
alles bij elkaar en eindsortering niet net zo milieuvriendelijk maar goedkoper?)
Mijn kennis hierover is te beperkt om tussen deze opties een verantwoorde keuze te kunnen
maken.
Meer verzamelpunten zoals van glas en tuinafval, is minder auto’s door de straat
Maak er geen gebruik van
Lijkt me een erg duur systeem
Kosten zakken restafval afschaffen, afvalstoffenkosten maar verhogen!
Keukentafel, verpakt in plastic, vind ik hypocriet.
Keukenafval op een verzamelplek in het dorp nu veel overlast ratten en dieren die de
emmers om duwen voor voedsel
Het werkt goed alleen het groene bakje kan nogal wat rotzooi geven in de buurt
Het is een kostendaling en beter voor het milieu
Het idee is prima, maar ik baal ervan dat we zelf voor de kosten moeten opdraaien omdat we
zo goed meewerken.
Het afvalsysteem is goed voor het milieu, maar het betaalsysteem is niet goed. Mensen
denken altijd slimmer te zijn. Kopen nu geen zakken voor restafval. Dit verdwijnt elders bv
gemeente afvalbakken of men verstopt het bv in container voor plastic afval. Ziet toch
niemand. In België gebruiken ze hiervoor zakken en wordt veel zwaarder gecontroleerd. Of
ga de reinigingsrechten omslaan op het aantal leden van een huishouden.
Groenafval ophalen is niet goed containertjes liggen op de weg naar lediging .lijkt het oost
blok wel.
Goed! Zou wel fijn zijn als er echt grote GFT bakken waren (240liter of wat kleiner) voor
diegene die wat kleinvee hebben lopen. Nu hebben we echt afvoerproblemen.
Goed alleen het rest afval zou ook in kleine" klikos moeten kunnen. Dit ivm de veelzijdigheid
van het restafval"
Gezamenlijk inzamelen zoals ook in Amsterdam. Dan hoeven we als NL ook geen afval meer
uit Duitsland te importeren! En alles wordt eenvoudiger en goedkoper.
Extra ophalen etensresten hoeft niet.
Er staat de hele dag veel rommel aan de weg
Een afvalcontainer voor alle restafval
Ben er inmiddels wel aan gewend, vindt alleen de vuilniswagens en personeel een stuk
slordiger en lomper dan van het vorige bedrijf. ze smijten de kliko`s echt terug op straat en
laten alles omliggen
Als het milieu er inderdaad baat bij heeft prima, anders niet
Alles is prima maar je kunt niet meer het grotere afval kwijt dat eerst wel in de container kon,
nu geen idee waar mee te blijven,
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Afval scheiden is heel goed maar als de mensen het zo goed doen hoort hier ook een
beloning tegenover te staan en niet alweer een kostenverhoging !!
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