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1. Rechte tellingen
Zwerfafval
Die smakeloze kauwgom, dat lege blikje of de schil van een banaan worden niet door
iedereen netjes in de prullenbak gegooid. Ze belanden ook op straat of in de natuur.

1 Wat doet u als u in uw gemeente zwerfaval ziet liggen op
straat of in de natuur?
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Er ligt geen Zwerfafval Ik zie het wel, Ik zie het wel, Ik zie het wel,
zwerfafval in valt me nooit maar ik stoor en maak me en ruim dit
mijn
op
me er niet
er zorgen
meteen op
gemeente
aan
over
(vanwege het
milieu)

Anders

Weet niet

Op vraag "1 Wat doet u als u in uw gemeente zwerfaval ziet liggen op straat of in de natuur?"
antwoordt 55% van de respondenten: "Ik zie het wel, en maak me er zorgen over (vanwege het
milieu)".

Anders, namelijk:

















Afvaldumpers moeten hard worden aangepakt
Als het bij mij op de straat en-of stoep lig, ruim ik het op. Anders vind ik het voor de gemeente,
uiteraard maak ik me wel zorgen over het steeds meer zwerfafval op straat ligt
Als het vlakbij mijn huis/ erf ligt ruim ik het op
Als ik in de gelegenheid ben ruim ik het op
Bij mij in de straat ruim ik het op, het ligt er sporadisch.
Bij mijn eigen huis ruim ik het op
Er ligt veel te veel zwerfafval maar ik ruim dit niet op
Er ligt zo veel troep, dat je er niet tegen op kan werken. Kunt wel alles in eigen kliko gooien, maar
dan zit ie zo vol. Trouwens wordt dat toch te duur.
Er loop hier iemand die iedere dag een ronde loopt en zwerf afval opruimt
Gemeente bellen
Het zal nog wel erger worden,als de grijze contener nog duurder gaat worden.
Ik bel de gemeente
Ik bel of mail de gemeente
Ik erger me er aan en ruim het o als het mogelijk is
Ik erger me er mateloos aan
Ìk maak melding via Buiterbeter app
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Ik ruim dagelijks zwerfafval op
Ik ruim het soms op (3x)
Ik ruim het soms op. Wij hebben eigen horeca. de rotzooi die bezoekers achterlaten op straat
ruim ik altijd op
Ik ruim het vaak wel op, maar niet altijd, ligt eraan wat t is en waar het ligt. Op straat kan je wel
bezig blijven anders. In de natuur op het strand of rondom mijn huis bijv ruim ik zwerfafval van
anderen op.het op.
Ik ruim vaak zwerfafval op maar als de plannen van de Avri doorgaan volgen jaar dan ruim ik
niets meer op
Ik stoor me eraan,maar wanneer ik het opruim,wordt het mijn probleem
Ik weet dat er regelmatig iemand langswandelt die het opruimt
Ik woon in de binnestad van Zaltbommel en er ligt veel vuil op straat
Ik zie het en als ik lopend ben en in de buurt van een prullenbak dan ruim ik het op.
Ik zie het en het maakt me boos maar ik ruim het niet op. Neem me wel steeds voor om dat te
doen.
Ik zie het en ruim het op als ik daarvoor gelegenheid heb
Ik zie het en ruim het op, maar vaak is het teveel
Ik zie het en ruim het soms op
Ik zie het en snap niet dat men daar niet in opgevoed is. Het is zooooooo asociaal
Ik zie het en stoor mij er aan, wat bij mij voor de deur ligt ruim ik op. De mensen die dit doen
blijven dit doen vanwege hun cultuur.
Ik zie het wel en maak me daar kwaad over maar opruimen doe ik het alleen als het voor mijn
huis ligt
Ik zie het wel en soms ruim ik dit op. Maar vaak niet, want dan is mijn kliko elke 2 weken vol en
draait de AVRI mij een poot uit.
Ik zie het wel en stoor me eraan en vind het slecht voor het milieu, en vaak ruim ik wel wat op
maar er ligt zoveel dat ik het allemaal niet in mn eentje opgeruimd krijg.
Ik zie het wel, in onze straat ruim ik het op. Maar kan niet alle zwerfafval dat ik zie opruimen, Zou
er een dagtaak aan hebben. In de buurt zou ik me daar wel voor willen inzetten. Het stoort mij
Enorm.
Ik zie het wel, stoor me eraan en ruim het soms op
Ik zie het, erger me eraan en ruim het soms op, of ikmeld het bij de gemeente.
Ikmstoor me er aan
Mijn hond neemt plastic flesjes en blikjes tijdens uilaten mee
Periodiek ruimen we zwerfafval op met buurtbewoners
Soms denk ik zijn ze nou niet wijzer
Soms ruim ik het op
Stoor me eraan en ruim het op als ik er de mogelijkheid toe hebt (ga niet elke tien meter stoppen
om rommel op te rapen als ik aan het fietsen ben)
Stoor mij eraan, maar op mijn wandelronde kom ik eigenlijk ook geen prullenbakken tegen om
het eenvoudig op te ruimen
Wordt door anderen opgeruimd
Zeer zorgelijk, glas pak ik op ivm huisdieren, en op sportveldje
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Toelichting
Ik zie het wel,
en maak me
er zorgen over
(vanwege het
milieu)










Ik zie het wel,
en ruim dit
meteen op










Anders,
namelijk:







Als er wat meer zwerfafval op een bepaalde locatie ligt, bel ik de gemeente en
die komt t opruimen (maar een aantal dagen later ligt er alweer)
Er ligt teveel om ALLEMAAL op te ruimen, maar ik loop wel eens te
troeptrimmen.
Ik ruim het ook wel op, maar daar is geen beginnen aan. Ik heb maar "twee
handen"
Meestal als ik het zie heb ik niks om het in te doen en het mee te nemen naar
huis
Niet alleen vanwege het milieu, maar ook door het gemak dat zonder nadenken
de berm vol ligt met blikjes en flesjes.
Soms ruim ik het op
Soms ruim ik het op, maar het is veel te veel om dat vaak te doen
Vooral langs e route vanaf het Cambium naar richting Gameren
Bij ons in de buurt wordt het afval door de jongeren op straat gegooid. ( blikjes .
kleine pep flessen)
Misschien is het goed om de jeugd hierover een uur onderwijs hierover te
geven.
Het stoort me als ik in de mooie natuur afval zie liggen graag mee openbare
prullen bakken voor iedereen en voor de poep zakken voor honden eigenaren
Ik ruim het op als het in mijn eigen omgeving ligt en maak me zorgen om
gemeentelijk beleid.
Ik wandel met hond in bruchems bos elke dag en zie helaas veel afval
Ik neem blikjes zakjes ed mee maar er liggen ook zeer vieze dingen die ik niet
kan mee nemen op wandeling
Bijv verbrande folders vieze tissues echt smerig en helaas doet de gemeente
hier niets of weinig aan
Ik zie het wel en als ik kan ruim ik het op. Echter; niet alles kan geruimd worden.
En ik kan het ook niet altijd opruimen
Veel strenger optreden ook in de uiterwaarden (geen auto's meer parkeren
)ook de politie laten verbaliseren en niet alleen Boa's.
Het is een kwestie van opvoeding en mentaliteit.
Ik woon in de Waluwe waar nog volop gebouwd wordt maar waar ook 's
middags hordes mensen langs loen met hun lunch. Helaas gooit niet iedereen
zijn afval netjes weg.
Ik zie het zeker en maak me er ook ernstige zorgen over (vanwege het milieu)
en stoor me er ook ontzettend aan.
ik ruim het vaak wel op, maar niet altijd, ligt eraan wat t is en waar het ligt.
Op straat kan je wel bezig blijven anders. In de natuur op het strand of rondom
mijn huis bijv ruim ik zwerfafval van anderen op.
Via de app Buitenbeter maak ik melding. Inmiddels reageert de gemeente: of zij
ruimen op, of zij sturen procactief door naar RWS / beherende partij. HElaas
nog geen goed resultaat voor kwesties tussen gemeente ZB en AVRI.

4

Kijkende naar het afgelopen jaar.

2 Heeft u het afgelopen jaar afval op straat of in de natuur
gegooid?
(Leesinstructie: met afval bedoelen we bijvoorbeeld kauwgom, blikjes,
sigarettenpeuken, snoeppapiertjes, etc. )

(n=238)
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Ja, ik doe dit een
enkele keer

0%
Nee, nooit

Weet niet

Op vraag "2 Heeft u het afgelopen jaar afval op straat of in de natuur gegooid?" antwoordt 93% van
de respondenten: "Nee, nooit".

Toelichting
Ja, ik doe dit een
enkele keer



Weleens kauwgom of een klokhuis. Geen blikjes etc

Nee, nooit





Het goede voorbeeld begint bij jezelf, dus dat doe ik niet.
Ik ben zo niet opgevoed. Het zijn
Ik heb in de auto een plastic tas om afval in te doen, zodat ik het thuis
weg kan gooien.

5

3 Ruimt u zwerfafval op als u dit ziet liggen bij u in de wijk, of
in uw dorp?
40%
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Er ligt geen
zwerfafval in
mijn wijk/dorp

Ja, ik doe dit
vaak

Ja, ik doe dit Ja, ik doe dit een
soms
enkele keer

Nee, nooit

Weet niet

Op vraag "3 Ruimt u zwerfafval op als u dit ziet liggen bij u in de wijk, of in uw dorp?" antwoordt 36%
van de respondenten: "Ja, ik doe dit soms".

Toelichting
Ja, ik doe dit
vaak




Bij ons voor de deur. ( vlak bij de school Cambium )
Ik zou het vaker moeten doen?

Ja, ik doe dit
soms





Als 84-jarige met een versleten rug en daarom veel klachten(en pijn!) is het
dubbel erg dat je er niet veel aan kunt doen
Als het bij mij in de straat ruim ik het op. In de toekomst met de
ondergrondse afvalcont. Stop ik ermee. De reden hiervan is wel bekend.
Eerlijk gezegd vindt ik mijzelf niet de aangewezen persoon om zwerfafval op
te ruimen.
Ik ruim het op als het in de buurt van mijn huis ligt.
Ligt eraan wat het is. Ik erger me het meeste aan hondenpoep. Dat loopt echt
uit de hand.
Mijn hond geleerd plastig flesjes uit de berm mee te nemen. Thuis gooien we
die bij het plastic en hij krijgt brokjes als beloning.
Nadeel is wel dat dan je eigen afvalbak erg snel vol zit

Ja, ik doe dit een
enkele keer







Bij mijn eigen huis ruim ik het op.
Gaat niet meer gebeuren in de toekomst. Kost straks te veel.
Heb wel eens gecoacht
Zie antw. Vraag 1
Zie het soms wel liggen maar kan het niet opruimen niets bij me op de fiets f

Nee, nooit



Ik stoor me er wel aan maar vanwege een slechte rug is bukken een opgave.
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4 Wat is volgens u de beste oplossing om zwerfafval te
verminderen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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0%
Meer
Controleren Mensen
(Meer)
Opruimen
afvalbakken en boetes bewuster vrijwilligers door de
plaatsen
uitdelen maken van werven om gemeente
de gevolgen het op te
voor het
ruimen
milieu

Anders

op vraag "4 Wat is volgens u de beste oplossing om zwerfafval te verminderen?" is het meest
gekozen antwoord (51%): "Controleren en boetes uitdelen".

Anders, namelijk:





















Actief ook de BBQ waalstranden bezoeken in de avond. controle & preventie.
Afvalstoffenheffing omlaag
Als de gemeente minder gaat rekenen voor het ophalen van de grijze en groene container, dan
wordt het minder. Ook afvallen brengen in de milieustraat in Zaltbommel moet gratis worden.
Vroeger kon je de gemeente bellen als je v an iets groots af wilde.
Andere manier van afval inzamelen
Beter opvoeden!!
Bewuster maken. Niet alleen voor het milieu maar als je en keer een snee in een hondenpoot
hebt gezien die veroorzaakt is door een weggegooid blikje dat kapot gemaaid is door een
grasmaaier dan laat je het wel.
Bronaanpak bij fabrikanten, inkoopcooperaties, supermarktketesn
Camera toezicht
De afvalstoffen heffing verlagen en 1x per maand grof vuil op halen
De jonge mensen opvoenden
Een schone omgeving stimuleert om het ook schoon te houden
Geen kosten rekenen per legging van de restafval container
Gezien op vakantie.Geen prullenbakken, maar een bordje met het vriendelijke verzoek afval etc
zelf mee te nemen.De omgeving was keurig!
Inleveren van afval belonen
Jeugd erop aanspreken. Vaak scholieren die hun lege flesjes weggooien.
Kosten afval betaalbaar houden
Kostenloos kunnen storten
Maar een inzamel punt en voor een bepaalde hoeveelheid geeft de gemeente geld aan de
kinderboerderij of een ander doel
Meer aandacht in de media, plaatselijke kranten, facebook e.d.
Mensen aanspreken die afval zomaar weggooien op straat
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Mensen er op wijzen als ze iets neergooien
Mensen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen afval, lagere kosten via Avri
Mensen met een uitkering verplichten tot opruimen
Mentaliteit!
Natuurlijke afbrekende verpakking
Opvoeding
Ouders dienen hun kinderen er op te wijzen, want het zijn vnl scholieren die alles laten vallen als
ze langs fietsen
Ouders heropvoeden
Preventieve educatie op scholen
Statie geld op blikje en plastic
Statiegeld op blikjes en plastic flesjes
Statiegeld op kleine flesjes
Statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes
Strenger controleren en de jeugd via bureau halt inzetten om de troep op te laten ruimen
Uurtacties om je buurt schoon te maken
Vaker afvalbakken legen
Voorlichting oo cambium college geven. Overleg met school dat kinderen in pauze niet naar
winkelcentrum mogen. Overleg ook met winkeliers dan.
Vrijwillers ervoor betalen, dan komen er vast meer meehelpen. Of misschien iets van een
beloningssysteem bedenken dat verenigingen wat extra geld kunnen verdienen door zwerfvuil te
verzamelen en inleveren bij de gemeente
Zorgen dat er voldoende plaatsen zijn om dit te dumpen en niet zo duur maken

Toelichting









Dan hebben de opruimers er ook nog wat aan
Enige jaren geleden heb ik het GOA opgericht (Genootschap van Ongediplomeerde
Ampikkelateurs). Het aantal mensen dat nu andermans rotzooi opruimt is groter geworden. Ik
heb niet het idee dat er minder wordt weggegooid, vooral op de strandjes langs de waal is het
vaak een bende. Aangezien een goed voorbeeld niet veel uithaalt moet er dringend, zoals dat
heet, 'gehandhaafd' worden. Maar dat is in de uiterwaarden en op de strandjes zal dat niet
gebeuren. Alle overheidsinstanties - Gemeente, Rijkswaterstaat, Waterschap) wijzen naar elkaar
en weten niet wat ze zelf doen. Er is geen beleid, er is weinig interesse.. Het elk jaar maar weer
ballonnen oplaten in de gemeenten Mdriel en Zbommel op Koningsdag gaat gewoon door. Op
brieven die je daarover stuurt wordt niet gereageerd). Nog een voorbeeld: Parkeerplaats
Beersteeg in Zaltbommel is vaak een bende. Jongeren die daar in auto's rondhangen gooien
blikjes (geen bierblikjes. bier wordt niet gedronken. Het zijn vrome jonge mannen), lege pakjes
drinken en gebruikte gaspatronen weg. Ik geloof dat op maandag enkele lieden door de
gemeente worden ingehuurd die zich dan in het zweet werken. Daarna begint het feest weer van
voren af aan.
Handhaving is onvoldoende hierop, er wordt niet consequent opgetreden.
Het beleid en de plannen van de Avri zorgt ongetwijfeld voor meer zwerfafval.
Het buidige beleid van betalen voor inleveren van afval werkt averechts. Beloon mensen als ze
op de juiste manier afval inleveren en betaal de kosten uit een algemene gemeentelijke
belasting.
Het laten legen van de grijze container wordt fors duurder, dit werkt alleen maar meer
zwerfafval in de hand
Iedereen kan bijdragen, zelf, groepen, gemeente
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Ik zou gebruik maken van "afvalgrijpers" (grijpstokken) en plastic zakken als de gemeente deze
beschikbaar stelt op een laagdrempelige manier. In mijn eigen buurt zou ik dan zo nu en dan
afval gaan verwijderen en brengen naar een afvalverzameldpunt (container) in mijn buurt (op
loopafstand).
Leerlingen via school aanspreken
Meer afvalbakken zou een oplossing zijn maar dan de bakken ook meerdere keren in de week
leggen. Vooral langs de waalkade daar pakken de volgens de etensresten uit de bak
Mensen die een taakstraf krijgen afval laten opruimen
Pakkans toch nul, dus weinig hoop.
Sommige mensen blijven asociaal. Daar helpt geen maatregel bij. Boetes zijn heel lastig en daar
bereik je mee dat mensen het nog meer gaan doen.
Vanochtend gezien dat afvalbakken tegenover Cambium en Coop overvol waren en dat er veel
zwerfafval op stoepen lag. Dagelijks probleem daar.
Verbaliseren en een maand lang in de weekenden verplicht met een prikker en een zak in je
eigen buurt opruimen.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Bommelerwaard
Zwerfafval
Herindeling
Zomervakantie
31 mei 2018 tot 11 juni 2018
239
6,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
2 minuten en 52 seconden
12 juni 2018
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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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