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1. Samenvatting
Op stelling "1 “Het is voor mij duidelijk wanneer en op welke wijze ik welk afval aan de straat moet
zetten”" antwoordt in totaal 67% van de respondenten: "mee eens". In totaal 17% van de
respondenten antwoordt: "mee oneens". Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Hoe weet u welk afval en op welke wijze u het afval aan straat moet zetten?" antwoordt
70% van de respondenten: "Via mijnafvalwijzer.nl".
Op stelling "3 “Door de prijsstijging houd ik me meer bezig met het scheiden van afval”" antwoordt in
totaal 52% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 26% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Mee eens".
Op vraag "3.1 Welk afval bent u meer gaan scheiden?" antwoordt 49% van de respondenten: "GFT
(natuurlijk afval)".
Op stelling "4 “Sinds het nieuwe afvalinzamelingsysteem is het zwerfafval toegenomen”?" antwoordt
in totaal 38% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 7% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal".
Op vraag “4.1 “Op welke locatie is het zwerfafval volgens u toegenomen?”” geeft 66% van de
respondenten een locatie aan.
Op stelling "5 Hoe tevreden bent u over het nieuwe afvalinzamelingssysteem?" antwoordt in totaal
32% van de respondenten: "(zeer) tevreden". 38% van de respondenten antwoordt: "(zeer)
ontevreden". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Tevreden".
Op vraag "5.1 U geeft aan dat u (zeer) tevreden bent over het nieuwe afvalinzamelingssysteem. Kunt
u dit toelichten?" geeft 64% van de respondenten een toelichting.
Op vraag "5.2 U geeft aan dat u (zeer) ontevreden bent over het nieuwe afvalinzamelingssysteem.
Heeft u tips voor de gemeente om dit te verbeteren?" geeft 76% van de respondenten een tip.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP MooiRooi, waarbij 201 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Afval
Sinds 1 januari is er een nieuw afvalinzamelingssysteem in Meierijstad. Vanaf dit moment
wordt het afval om de 4 weken opgehaald.

1 “Het is voor mij duidelijk wanneer en op welke wijze ik
welk afval aan de straat moet zetten”
(In hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling?)

(n=201)
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Op stelling "1 “Het is voor mij duidelijk wanneer en op welke wijze ik welk afval aan de straat moet
zetten”" antwoordt in totaal 67% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 17% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee eens











Als je de app gebruikt!
Er is voldoende voorlichting gegeven.
Al vind ik het erg onhandig dat alles (gft, restafval en plastic) op een andere dag is.
Ik heb de app geïnstalleerd op mijn smartphone
Ik maak gebruik van de notificatie welk afval op welke dag wordt opgehaald
Ja op de kalender stukjes papier geplakt wie wanneer aan de beurt is anders is het
niet bij te houden met al die verschillende dagen(papier wit, gft groen, plastic de
naam, en de grijze ja je raad het al een grijs papiertje) zo is het meteen duidelijk
wanneer welk aan de beurt is, en dan een klein stukje langs de kant laten steken......
Maar als ze dan niet komen (zoals vorige week) moet je via de website van de
gemeente lezen dat je zelf naar Van Kaathoven moet bellen, dat is dan weer lastig.
Met behulp van de app afvalwijzer
Staat duidelijk in de foldeer

Neutraal




App geïnstalleerd
Wanneer is duidelijk, hoe en waar niet

Mee
oneens




Erg onoverzichtelijk, geen herhalend patroon
Het is veel ingewikkelder geworden. ik heb het schema geprint en opgehangen,
maar dan nog vind ik het heel lastig.
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Zeer mee
oneens
Weet niet





Het is zelfs nog steeds onduidelijk wat er nu wel en niet in de plastic zak mag. In de
zak die in Schijndel gebruikt wordt mag blik, plastic en bijv. melkpakken. Als je dat
er in Sint-Oedenrode instopt blijft je zak aan de straat liggen.
Is verwarrend het inzamelingssysteem
Bak wordt niet geleegd die van de buurman wel
Veel te complex en zeer onefficient !
2 vragen in een stelling: niet handig. Duidelijk=zeer mee eens; wanneer=mee
oneens
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2 Hoe weet u welk afval en op welke wijze u het afval aan
straat moet zetten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=202)
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Op vraag "2 Hoe weet u welk afval en op welke wijze u het afval aan straat moet zetten?" antwoordt
70% van de respondenten: "Via mijnafvalwijzer.nl".

Anders, namelijk:

















,mooi rooi
Afvalwijzer app
Afvalwijzer App
Appartementgebouw
Het staat in mijn agenda
Ik hang de zakken buiten als ze vol zijn
Mijn gemeente app kan meldingen geven?????>?????
Mijn kalender
Notificatie op pc
Nvt
Opgeschreven op de kalender
Print van het schema
Via mooi Rooi krant
Wij hebben een verzamelcontainer waarvan de inzameltijd nergens vermeld stond dus moest ik
naar van kaathoven bellen. Oud papier zie ik overigens wel omdat het aan straat staat
Zelf een overzicht uitgeprint
Zie hierboven toelichting

Toelichting




De informatie verstrekkingen hadden duidelijker mogen zijn
Ik heb het schema uitgeprint en ergens opgehangen, op de zelfde plaats als de vorige.
Telkens wisselend werkt in de hand dat verkeerd afval aan de straat staat met vergrote kans op
zwerfvuil.
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Met het nieuw afvalinzamelingssysteem is de prijs van de grijze container ook gestegen.

3 “Door de prijsstijging houd ik me meer bezig met het
scheiden van afval”
(In hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling?)

(n=198)
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Op stelling "3 “Door de prijsstijging houd ik me meer bezig met het scheiden van afval”" antwoordt in
totaal 52% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 26% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Maar ik hield me er al heel strikt aan. Dus is er niets veranderd in mijn gedrag.

Mee eens



Belachelijke prijs en ook nog vaste lasten erbij en tel uit wat je mag dokken voor
afval...…
Deed ik altijd al
Goed scheiden deden we al.



Neutraal






Doe al veel scheiden
Ik ben al jaren bezig met mijn afval zo goed mogelijk te scheiden
Organisch nu (nog) meer in gft-bak. Luiers nu apart. Dus iets , maar vrijwel
verwaarloosbaar, meer.
Scheiden al goed

Mee
oneens






Afval werd al erg goed gescheiden
Deed al zoveel mogelijk scheiden
Deed dit eerst ook al
Omdat mensen die in een Appartement wonen Alles maar in gat hoeven te gooien
en zijn overal vanaf.

Zeer mee
oneens



De informatie van de gemeente was redelijk eenzijdig . Voornamelijk gericht op de
frequentie en w at aan de straat te zetten.
Over stijging kosten , nauwelijks informatie.
De scheiding van afval ligt niet alleen bij de burger.De leveranciers van
verpakkingen zijn veel meer van invloed.
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Deed ik al
Ik hield me altijd al heel erg bezig met het scheiden van afval.
Nu ik niet meer per kilo betaal voor het restafval maakt het mij niet meer uit al
verdwijnt er wat meer GFT afval in de restafval container. Dan kun je zeggen, ja dan
is die eerder vol, maar dat maakt niet veel uit op een bak van 240 liter. De GROTE
FOUT DIE MEN GEMAAKT HEEFT, is om te stoppen met het WEGEN van restafval,
dus per kilo betalen. Was een eerlijk systeem dat je uitnodigde om goed te
scheiden.
Wij waren daar al heel serieus mee bezig
Wij zijn ons hele leven al bewust van de ellende die producten en afval voor de
natuur en de mensheid inhouden. Wij scheiden ons afval al meer dan 50 jaar.
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3.1 Welk afval bent u meer gaan scheiden?
(Leesinstructie: vergeleken ter opzichte van vorig jaar. Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=106)
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Op vraag "3.1 Welk afval bent u meer gaan scheiden?" antwoordt 49% van de respondenten: "GFT
(natuurlijk afval)".

Anders, namelijk:















Ben al jaren alles gescheiden
Blik (2x)
Blik metalen doppen en.
Extra sorteren
Hetzelfde, ik scheidde al alles!
Metaal
Metaal en zware dingen
Nog meer dingen uit elkaar halen
Omschakelen naar kleinere grijze container
Rest afval
Restafval
Scheidde alles al en bracht het naar de milieustraat
Wat ik kan scheiden scheid ik
We scheiden nu alles beter

Toelichting





Deed ik al.
Doe al aan maximale scheiding. Bv composthoop in de tuin
Rest deden we al
Wat ik kan scheiden scheid ik en breng ik naar de milieustraat
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4 “Sinds het nieuwe afvalinzamelingsysteem is het zwerfafval
toegenomen”?
(In hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling?)

(n=156)
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Op stelling "4 “Sinds het nieuwe afvalinzamelingsysteem is het zwerfafval toegenomen”?" antwoordt
in totaal 38% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de respondenten antwoordt: "(zeer)
mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens



Het is al jaren in ons mooie Rooi heel erg gesteld met het afval in de bermen. Het
wordt alleen maar meer en meer! Gemeente: doe hier iets aan!! Sint-Oedenrode is
zo niet meer aantrekkelijk voor toeristen en de meeste inwoners ergeren zich aan
het zwerfvuil.

Mee eens



Hiervoor hoef je alleen maar bij bijvoorbeeld de randwegen in de bermen en sloten
te kijken. Ook verkeerd gesorteerd afval bij bijvoorbeeld plastic wordt echt niet
terug gehaald door de mensen.
Ik zie meer plastc zakken slingeren
Prullenbakken enz. zitten vol
Vooral de plastic zakken die blijven hangen als er iets verkeerds in zit vliegen met
inhoud helaas maar al te vaak over de straat.





Neutraal

Mee
oneens
Weet niet




Het nieuwe systeem bestaat nog niet zo lang, dus er valt nog weinig over te zeggen.
Verder denken wij dat veel bewoners de verhoogde tarieven nog niet of
onvoldoende kennen. Zo ja, dan zal toch menigeen creatief worden met afval.
Zes weken is erg kort om dat nu al te kunnen zeggen. Er ligt sowieso veel zwerfafval,
maar wij hebben de indruk dat het zwerfval is toegenomen. Ook nadat de
vuilniswagen is geweest kunnen we de straat schoonmaken.





Het wordt alleen maar onnodig duurder
Niets van extra zwerfafval gemerkt
Het is denk ik nog te kort om dat nu al te merken

9

4.1 Op welke locatie is het zwerfafval volgens u toegenomen? (n=71)
Op de locatie: (66%)










































Achterpad
Bermen en buitengebied
Bermen- langs de weg- parkeerplaatsen.
Boskant
Bossen
Buiten bebouwde kom
Buiten gebied (2x)
Buitengebied (5x)
Buitengebied Nijnsel
Buitengebieden
Buitengebiet
De wijk kienehoef. prullenbakken in de wijk.
Door heel het dorp
Heikampenweg, maar dat was eerst ook al
In alle hoeken en gaten in Meierijstad
In de buitenwijken
In de wijken. Overal hangen zakken en er staan te pas en te onpas kliko's aan de straat
In het centrum in ieder geval (plastic)
Kienehoef (2x)
Kienehoef bij uitgang camping
Kijk maar eens bij de gemeentelijke vuilnisbakken en in de bermen en bossen
Langs de grasbermen van de ollandse weg
Langs de weg en bij bos
Langswegen buiten gebied
Olland
Op en rond afvalbakken bv in de neul
Overal langs de weg en bij prullenbakken
Overal langs paden en wegen
Overall
Parkeerplaatsen begin Sluitappel bij nieuwe kantoorgebouwen (vanaf de randweg)
Plan dotterbloem
Prullenbakken langs de weg in het park enz
Randwegen, in bermen en sloten
Restafval gaat mee in de groen bak veel te duur
Rond vuilnisbakken
Scheken- Bongers tankstation
Sloten en bermen
Straten en zandpaden achteraf
Vogel ven
Vresselsbos/ buitengebied
Zwenbadweg park Kienehoef
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Weet niet (34%)
Toelichting
Op de
locatie:






Langs de weg en op parkeerplaatsen
Omgeving Sonse weg, huisakkerweg
Regelmatig melding gemaakt dat aan de bikkelkampen en biezenweg zwerfafval lag.
Zwerfvuil neemt ook overal toe door de onduidelijkheid wat waarbij mag en de
wisselende ophaaldagen waardoor te vroeg, te laat, op verkeerde dag of verkeerd
vuil aan de weg gezet wordt.

Weet niet



Ik verwacht dat dit zal toenemen gezien de flinke prijsstijging en het beperkter
ophalen van het afval.
Je ziet het overal in de media
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5 Hoe tevreden bent u over het nieuwe
afvalinzamelingssysteem?

(n=197)
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Op vraag "5 Hoe tevreden bent u over het nieuwe afvalinzamelingssysteem?" antwoordt in totaal
32% van de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal 38% van de respondenten antwoordt: "(zeer)
ontevreden". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Tevreden".

Toelichting
Tevreden







Neutraal






Ontevreden



Als ik weet waar de groene kliko 2 en 2 gezet moet worden als ik ochtend vroeg
neer zet en de buren later ? Hij was onlangs niet geleegd
Hogere frequentie gft betekent oa dat je bederfbaar voedsel niet eerst in vriezer
hoeft te stoppen, maar vrijwel direct kwijt kunt. Heeft voordelen mbt ruimte
vriezer en mogelijkheid om deze nog beter te benutten.
Misschien moeten de verschillende dagen dagen dat er afval wordt opgehaald (4
x groen, 2 x plastic, 1 x rest, verdeeld over 3 dagen) wat beter gecoördineerd
worden.
Plaatsing vuilnisbakken aan de weg duidelijk. Na ophalen door Van Kaathoven
ontwikkeling afwachten.
Waarom blik nog niet apart.
Op verschillende data verschillend afval, erg ingewikkeld.
Zet mijn container langs de weg zoals het hoort, parkeert iemand zijn auto erbij.
Verzamelaar groot probleem of niet want rijdt gewoon door.
Waarom moet het extra kosten voor het legen van restafval. Iedereen het zelfde
bedrag via gemeente bij ozb laten betalen. en niet extra's. Dan voorkom je veel
zwerfafval.
verder bij milieustraat per keer afrekenen en niet op eind van het jaar.
Zoals eerder aangegeven vind ik het heel onhandig dat alles op een andere dag
valt. (Bijv restafval op woe, gft op donderdag en plastic op vrijdag) waarom niet
op 1 dag?
Zou liever vaker het plastic kwijt zijn
1x per maand is wel weinig. Ben bang dat in zomermaanden meer stinkende
vuilniszakken heb.
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Absolute nonsens om alles op verschillende dagen op te halen. Het werkte in Rooi
prima nu is het alleen maar verwarrend geworden en iedere dag iets anders
ophalen lijkt me ook niet echt milieuvriendelijk. En over appartementen is
wederom niet nagedacht. Nog steeds betaald de vervuiler hier niet omdat het
aantal kilo’s nog steeds door het aantal huizen gedeeld worden. Lekker dan als he
zelf alleen woont en je buren met vieren zijn en het niet zo nauw nemen met
afval scheiden...
De druppel doet bij mij de emmer overlopen en de totaal rekening op het einde
van het jaar!
De volle gft container zet ik bij mijn huis op de stoep en de lege stond aan de
overkant. Moest even zoeken.
De vrachtwagen die de fa: van Kaathoven voorheen gebruikte was voor SintOedenrode makkelijker. Het was 3 in 1. Alles tegelijker tijd aan de straat, beter
dan 3 dagen achtereen en/of wekelijks een ander iets.
Elke week de GFT container is te vaak in de winterperiode, liever elke week plastic
want dat gaat stinken in de garage. Nu rijdt er soms 3x per week een vrachtwagen
door de wijk met meer gevaar voor het verkeer.
Er staat nu veel te vaak afval aan de straat. Sommige weken 3 dagen op een rij
afval aan de straat zetten. Sommige bewoners zetten hun container al
anderhalve dag te vroeg aan straat andere laten hun lege container soms wel
twee of drie dagen staan. Ik echt gezien in de wijk kienehoef containers van
dinsdagochtend tot zondagavond 24 uur werd de laatste container binnen
gehaald.
Het systeem is verwarrend en onnodig milieubelastend.
Het is niet nodig dat in de winterperiode de groenbak iedere week wordt
opgehaald.
Het ophalen van de grijze kliko is erg duur, en zal daardoor in de warme periode
langer staan stinken dan nodig.
De milieustraat is veel duurder geworden en lokt meer vuilstort in sloten en
bossen uit. Breng dit terug naar € 0,10 per kilo.
Ik vind het erg duur. Zeker omdat supermarkten nog veel verpakkingen gebruiken
die niet bij papier of plastic kunnen.
Niet handig dat het verschillende dagen Zijn
Puinzooi gewoon alles op 1 dag oké maar zo verschrikkelijke puinzooi
Sinds het nieuwe systeem er is liggen de afvalbakken op het trottoir. Voor heen
werden ze keurig op hun plaats terug gezet.
Veel omslachtiger dan eerst. veel duurder ook. Jammer dat er bij inleveren bij de
milieustraat niet meer gekeken wordt naar gewicht maar naar volume.
Vind de grijze container veel te duur! Daarom stoppen mensen onder in de
groene container hun afval en gooien daar het groenafval bovenop! Dit hoorde ik
onlangs van mensen!
Waarom kan dit niet allemaal op 1 dag opgehaald worden???
Ze hoeven voor mij de GFT bak echt niet elke week 'gratis' op te halen. De kosten
voor het ophalen van de GFT bak zitten verstopt in het veel te hoge 'grijze' tarief.
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Zeer
ontevreden








Weet niet



1 keer in de maand de grijze container laten legen is veel te weinig. Voor grotere
gezinnen is dit echt een probleem. Straks in de zomer een volle container vier
weken in de warmte laten staan, zal veel ongedierte ( maaien) geven. Zeer slecht
besluit, zal straks veel extra zwerfafval en illegale vuilnisdumpingen veroorzaken.
Ook voor het legen van de groene container, moet in het buitengebied een
afspraak gemaakt worden, absurd !!
Ik heb plastie al 2 maal aan de weggezet als ik hem nie weer naar achtere breng
dan staat hij er nu noch.
Indien je naar de milieustraat gaat dan ook direct afrekenen. Bij woningverhuur
met wisseling in een jaar krijgt de verhuurder aan het einde van het jaar de
rekening. De druppel is een waardeloos apparaat dat gemakkelijk kwijtraakt en
pure geldverspilling. Enige juiste manier is direct afrekenen, daarmee is de
bewustheid van kosten van afval ook veel hoger.
We zouden er allenmaal op vooruit gaan in jan 2019. Ik merk dat ik zeker € 50,per maand meer betaal. Het wordt tijd dat er andere partijen de dienst uitmaken.
Zo vaak vuilnis auto's in de straat ervaar ik als dat er veel dubbel werk wordt
gedaan.
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5.1 U geeft aan dat u (zeer) tevreden bent over het nieuwe
afvalinzamelingssysteem. Kunt u dit toelichten? (n=66)
Toelichting (67%):



































Afval is grondstof, scheiden is hergebruik
Beter scheiden is goed voor het milieu
Beter sorteren
Door gebruik te maken van de afval app weet ik precies wanneer ik welk afval buiten kan zetten.
duidelijk en overzichtelijk.
Duidelijk systeem met app
Duidelijk. op tijd.
Duidelijke app. en goede reden om afval te scheiden
Duidelijker
Duidelijkheid en zorgvuldigheid wordt beloond
Elke week groene container
Er is meer orde en regelmaat.
Frequentie van ophalen is prima.
Goed
Goed om zo min mogelijk rest afval te hebben voor het milieu
Groen container wordt vaker opgehaald en kost niets. Zwarte container hadden we voorheen
ook maar ca 3 keer per jaar aan de weg staan.
Heel fijn, dat in de zomer na het maaien de groene container wekelijks wordt geledigd.
Her is voor mij duidelijk en voor mij voldoende
Het afval wordt tijdig opgehaald
Het is duidelijk en een wist voor recyceling
Het is even wennen aan de nieuwe manier maar tot nu toe geen klachten en we willen het zeker
een kans geven
Het is voor mij duidelijk en wordt voldoende opgehaald.

Het wekelijks ophalen van GFT is prima. Door scheiden van afval volstaat het maandelijks
ophalen van restafval. Burgers kunnen de kosten zo zelf beter onder controle houden (= gekozen
opzet is belonend voor de burger)
Het werkt goed voor ons gezin. Fijn dat de groene bak wekenlijks gratis wordt opgehaald.
Hier in Nijnsel werkt het goed naar mijn idee. Wel weinig logisch in het systeem veel extra
verkeersbelastingen van de afval vervoerder. Dus extra milieubelasting.
Ik doe wat de gemeente vraagt en het maakt niet uit welke dag dag moet gebeuren wel vind ik
dat de kosten onbeschoft hoog zijn geworden het geeft een gevoel van kaal plukken
Ik vind het nieuwe systeem rechtvaardiger
Ik weet precies wanneer ik wat aan de weg moet zetten
Is duidelijk zo
Makkelijk
Meer bewust van afvalscheiding
Mensen gaan nu beter scheiden en de groenbak trekt minder vliegen aan omdat die elke week
geleegd kan worden
Milieubewuste actie
PD en groen wordt frequent opgehaald. Dat is ook het grootste volume.
Prima bewustwording!!
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Sluit aan bij mijn wensen
Via mijn afvalwijzer is het goed duidelijk
Vooral de app is gemakkelijk
Werken naar minder restafval is goed voor het millieu en de portemonnee
Zie onder extra toelichting

Ik wil geen toelichting geven (32%)
Weet niet (5%)
Toelichting
Toelichting:






Het is erg duur eerlijker is via aantal kilo’s pp
Het is iets intensiever, maar duidelijk door de sms'jes.
Irritante en overbodige vraag, gezien vraag 5 (ofwel is daar al een toelichting
gegeven, ofwel wil iemand geen toelichting geven).
Maar nog veel irritanter is dat als ik op 5.1 geen antwoord wil geven de enquête
niet verzonden wordt. Het gegeven dat ik verplicht wordt een vraag in te vullen
(en anders de ingevulde enquête niet kan worden verstuurd) is voor mij reden
om een enquête niet (verder) in te vullen
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5.2 U geeft aan dat u (zeer) ontevreden bent over het nieuwe
afvalinzamelingssysteem. Heeft u tips voor de gemeente om dit te
verbeteren? (n=75)
Tip (76%):



































1 moment per week of 2 weken om alles op te halen. Grijze kliko per kilo en niet per lediging
1x per maand restafval is echt te weinig. Voorheen konden de kliko's en plastic zakken in de
eigen straat staan, nu moeten we naar een andere straat om deze neer te zetten.
Alles op 1 dag
Alles op dezelfde dag ophalen.
Alles tegelijk inleveren.
Alles weer op een dag en groenafval een keer in de twee weken.
Als het goedkoper wordt, gooien mensen hun afval niet in de afvalbakken langs de weg of in de
groene container.
Andere inzamelaar
Betalen per kilo
De container word niet terug gezet, moeten we aan de andere kant van de straat terug halen.
Denk vanuit de burger
Een keer in de drie weken grijze container laten legen of meer.
Eerst hadden we vaste dagen. Nu is dit iedere keer anders. Eerst mocht alles tegelijk nu is dit de
ene keer gft dan de dag erna plastic. Alles op een dag is veel makkelijker
Geen idee waar ik kan vinden wat wanneer aan de straat moet staan.. kijk nu ook regel matig
wat er buiten staat
Gewoon weer gaan wegen bij de milieustraat
Gft minder vaak ophalen. 1 keer per 2 weken is ook voldoende. Scheelt de helft in de kosten
Graag alle soorten afval op 1 dag ophalen
Gratis inzamelen
Het moet makkelijker zijn om afval op een klantvriendelijke manier bij de gemeente aan te
bieden. (openingstijden, prijs enz.)
Hou de dienstverlening op niveau
Ik heb al een klacht ingediend want een prijsverhoging van 400 % is belachelijk. Daarnaast zou je
bij storten meteen moeten kunnen afrekenen.
In de milieustraat gewoon terug naar betalen per kilo en ter plekke betalen
In de zomer is 1x per 4 weken beperkt
Ja, gewoon op 1 dag inzamelen en niet 2 of 3x per week.
Kosten voor restafval verlagen
Laat er eens echte proffesionals plannen en kom nu toch eens met een aanpak waarbij de totale
kosten dalen dan altijd maar stijgen.Als afval de nieuwe grondstof is, dan verkoop het en
verminder de burgerlasten ermee,
Logisch vast ritme en niet op zoveel dagen
Meer clusteren op één dag zoals eerst
Meer duidelijkheid over het plaatsen van afval op de verzamelplaatsen, m.n. het plastic.
Met het moeilijk maken om afval te verweijderen neemt ook de nonchalance/desinteresse toe
Meteen bij storten milieustraat betalen.
Milieustraat wat mens vriendelijker maken en minder duur.
Minder data van inzameling. Dus plastic en afval op zelfde tijdstip
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Minder vaak groen. Vaker grijs afval ophalen.
Minder vrachtwagens in de straat, vroeger was het er naar een in de twee weken
Moet nu bijna 75 meter lopen.Vroeger stond de bak voor het huis
Ophalen op één vaste dag ipv 3 dagen; meer lantarenpaals waar plastic zakken aangehangen
kunnen worden
Overzicht dmv sticker net zoals in het verleden
Plastic afval iedere week en GFT minder vaak in de winterperiode.
Proberen nogmaals om 1 inzamelingsactie te creeeren/ en de kosten te drukken ,te hoge kosten
hierdoor gaan mensen afval dumpen in de natuur.
Producenten en supermarkten stimuleren verduurzamen verpakkingen
Restafval 2x per maand
Restafval goedkoper
Restafval in de zomer vaker ophalen
Stimuleren tot goed scheiden van afval vind ik idd geel belangrijk. Maar de prijs die je betaald
afval is belachelijk. Het is voor sommige mensen niet betaalbaar en dan krijg je dumpen van afval
en dat is heel begrijpelijk.
Terug naar het oude. Dit huidige systeem werk niet. oudere mensen en mensen die slecht ter
been zijn lopen te zuelen met zware containers. dat zij dit laten staan is zeer begrijpelijk. nu de
gemeente nog!.
Terug zetten op dezelfde plaats
Vaker grijze container ophalen. Wij kunnen gemakkelijk 6 weken met container doen maar geen
8. Nu word je gedwongen om na vier weken buiten te zetten en dat is erg jammer. Tevens
jammer dat blik niet wordt gescheiden
Vaker ophalen
Vaste dag voor alle afval is fijner ala verschillende dagen
Vaste dagen van de week
Verlaag de reinigingskosten bij het scheiden van afval, maak het niet duurder.
Zie hiervoor^
Zoals het eerst was
Zoals ik al aangaf op bij punt 5.
Zorg bij appartementen nu eindelijk ook eens dat de vervuiler betaald. Hier betaal je per huis,
wat compleet belachelijk is. Als je alleenstaand bent ben je al te duur uit, om nog maar te zwijgen
over al die buren die het niet nodig vinden te scheiden. Ik betaal me jaar in jaar uit scheel voor
een ander zijn kilo’s ipv dit eindelijk recht te trekken per 1 januari is daar niets mee gedaan.
Waardeloos ondoordacht beleid.
Zwarte kliko vaker, BLIK BIJ PLASTIC

Ik wil geen tip geven (17%)
Weet niet (7%)
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Toelichting
Tip:




Weet
niet






Ik heb het toevallig afgelopen nog in Nijmegen gezien. ALLES stond op een dag aan
straat. GFT, Restafval en zakken plastic. Vuilniswagens reden nog net niet achter elkaar
maar alles werd in verschillende vuilniswagens op een dag opgehaald.
Ik heb zowel met inzameling Schijndel als Sint-Oedenrode te maken. De vorige
inzamelaar in Schijndel dacht mee, van Kaathoven is zeer inflexibel. Deksel beetje
omhoog omdat iemand er nog iemand een plastic tas met troep in heeft gegooid toen
de container al aan de weg stond en container blijft staan.
Vaste dage van de week, om de vier weken de restafval, en week daar op GFT
Ik weet niet wat er mis was met het oude systeem, maar voor de burgers was dat
overzichtelijker. Ik ben bang dat met zulke prijzen voor het inleveren van afval er
bankstellen etc. in de bossen worden gedumpt. Asociaal, maar sommige mensen gaan
volgens mij echt geen € 30,00 betalen om zoiets in te leveren.
Inzamelingslijst is niet duidelijk genoeg
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiRooi
Afval
Verkiezingen
05 februari 2019 tot 14 februari 2019
238
6,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
15 februari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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