Afvalbeleid
1 Als u kijkt naar afgelopen maand: welk afval scheidt u?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:










Batterijen
Blikverpakking/drankkartons
Kleding (2x)
Luuers
RESTAFVAL
Restafval en grof vuil
Spuitbussen/metaal
Stof
Stoffen en textiel, breng ook eierdoosjes weg naar eierboer, schoeisel en zelfs groenteresten
naar dieren toe

Toelichting











Bakken voor gescheiden afval verzameling zijn dicht in de buurt.
Chemisch ? slechte mogelijkheden op de fiets
Die zakken voor plastic vind ik vervelend gaat Sti ken in de garage
Ik kan helaas geen GFT scheiden. Ik woon in een appartementencomplex en dat wordt te smerig.
Ik probeer zoveel mogelijk afval te scheiden. Het is alleen erg onlogisch dat melkpakken e.d. bij
het plastic mogen.
Ik scheid geen papier vanwege te grote bak voor opslag.
Ik scheid zoveel mogelijk
In de gemeente Helmond zijn uitstekende voorzieningen
Plastic ben ik mee gestopt omdat ik niet meer weet wat er wel en niet aan plastic in mag en
plastic is bij mij plastic en dus geen blikjes of melk en frisdrank pakken.
Wij scheiden geen GFT omdat wij geen groene container hebben . Wonen in een appartement.
batterijen en ander afval scheiden wij en brengen het bij een inzamelpunt of winkel waar men dit
inneemt.

1.1 Wat is voor u de belangrijkste reden om afval te
scheiden?
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Bespaart ruimte in de kliko
beter recyclebaar
geloof beetje van marketing verhaal , voor milieu twijfelachtig, bespaard helemmaal geen
geld onzin verhaal.
het bespaarT geld....;)
het is goed voor het millieu en biedt grondstoffen voor nieuwe producten
Het is soms handig
Het is vanzelfsprekend, maar niet iedereen doet het
Het wordt mij zo aangeboden d.m.v. aparte afvalbakken.
ik denk dat het heel belangrijk is om materialen te hergebruiken om te voorkomen dat onze
grondstoffen op raken.
ik volg de verzoeken om afvalscheiding, die helaas vaak tegenstrijdig zijn
lijkt me normaal om te doen
ps het bespaarT geld
Recycling van grondstof.
voor toekomst?
zorg dat je geen taalfouten maakt in je enquete zegt=: het bespaartttt geld. maar goed: het
zorgt voor minder afval

Toelichting
Het is
goed voor
het milieu







Het bespaarT!
Het is een kleine moeite en het draagt bij aan een gezondere toekomst voor onze
kleinkinderen. als wij niets doen en iedereen gooit net zomaar op de straat wat
gebeurt er dan met de gezondheid van ons allen. Weer terug naar de
Middeleeuwen ( allerhanden ziektes ) dit moet men toch niet willen. een schoner
milieu begint bij ons ZELF.
Het woord “bespaard” moet in deze context met een “t” geschreven worden. Foei!
Ik ga ervan uit dat het goed is voor het milieu.

1.1 Waarom scheidt u geen afval?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Let op! Zéér lage aantallen!
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2 Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent
over het afvalbeleid in onze Gemeente Helmond?
(0 staat voor zeer ontevreden, 10 staat voor zeer tevreden)
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Gemiddelde cijfer: 7.7
Toelichting
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Afvalscheiding van papier vindt ik onnodig en gun de verenigingen die dit al jaren doen
een extra centje.
Ik wil geen milieustraat in huis, dus een extra "bak" voor oud papier vond ik een slechte
keuze Ik snap dat er bewoners zijn die dat wel graag willen, prima, maar ik vond het
makkelijker (en minder ruimte innemend) om oud papier in een doosje te doen en weg
te stoppen in een hoekje. Nu dat niet meer kan, en ik geen derde container wil, voel ik
me gedwongen het oud papier maar in de grijze bak te doen, want ik ben niet van plan
hiervoor iedere keer naar een aparte locatie te reizen om dit weg te brengen, behalve
als deze locatie direct naast de glasbak is.
Ik zou graag zien dat de gemeente 1x per maand grof vuil ophaalt.
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Vooral de jeugd doet niet aan afvalscheiding. bovendien waarom is er niet een soort
deopendance van van de "Evertuijn cq 2e handse winkel!
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De gemeente communiceert nogal wazig over het nut van afval scheiding. Niet erg
motiverend dus.
Komt redelijk overeen met landelijke en europese doelstellingen, maar gelukkig niet te
activisties
Papier ophalen mbv blauwe containers gaat ten koste van verenigingen die het geld
nodig hebben, en de kosten voor het ophalen door de gemeente zijn relatief hoger dan
de opbrengst.
Ze proberen er veel aan te doen, alleen te weinig aan het straatvuil ,wat weer niet goed
is voor het voorkomen van ongedierte .
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Weet niet






De Gemeente doet zeer haar best. Ik ben erg tevreden over de papierbak.
De voorlichting is goed, maar of dit de beste manier is kan ik niet beoordelen.
Wellicht info over kleding containers.
Ik kan niet over heel Helmond beoordelen.



Ik weet niet hoe de gemeente het afval verwerkt nadat het bij ons is opgehaald. Dit met
het oog dat je in het nieuws hoort dat restafval en gft toch vaak op dezelfde hoop
terecht komt. En er veel vuil zit tussen het plastic.

2.1 U hebt het afvalbeleid in onze Gemeente Helmond beoordeeld met een
cijfer onder de 8. Kunt u een tip geven aan de Gemeente Helmond, hoe de
Gemeente Helmond het afvalbeleid kan verbeteren?





































Afval kost geen geld maar levert de gemeente geld op, maakk het voor de burger dan ook
betaalbaar
afvalcontainer toegankelijker maken bij ons veel te hoog
Alle afval (behalve glas en papier) in 1 keer ophalen en scheiden bij de afvalverwerking.
alle containers op dezelfde dag ophalen
Apart chemisch afval inzamelen
Betere communicatie rondom gescheiden papier afval. m.n. de ophaaldagen.
Betere mogelijkheid (openingstijden stort) om ook chemisch afval in te leveren.
Container terugnemen
Door ook bijvoorbeeld de optie bieden om grofvuil bij huis op te kunnen laten halen
duidelijke schijding
dwing bewoners niet om oud papier in een aparte bak te scheiden, geef hen een keuze: of een
bak, of op de oude manier
Elektriche ophaal wagens
Er wordt regelmatig ook in de media gesuggereerd dat bijvoorbeeld de kunststof niet bruikbaar
zou zijn. In dat geval eindigt de kunststof dus ook in de oven.
groenafval en plastic/blikafval wordt te weinig opgehaald, 1 x per 2 weken; papier wordt 1 x per
maand opgehaald, zou naar 2 x per maand mogen
Het is te duur men kan zelf niet bezuinigen om het aantal containers aan te bieden; men betaald
hetzelfde als men nu een halfvolle of volle container aanbied. In andere gemeenten wordt
afgerekend per aangeboden container.
ik had een 7 gegeven, en laat het papier bij de verenigingen blijven
ik vind dat de milieustraat gratis zou moeten zijn, dan heb je ook bijna geen last meer van
zwefafval
Ipv de zakken ook een kliko voor plastic
ja ik erger me flink aan buren die alles bij elkaar mieteren en daar mag iets op bedacht worden.
Buren gooien zelfs nog glas en papier in de kliko's. Mijn part boetes
Jammer dat de gemeente t papier overneemt ( gedeeltelijk) van bv de fanfare die dat beetje geld
hard nodig heeft. Ik breng het nog naar de papiercontainer maar je ziet erg veel blauwe kliko's (
gemakzucht)
meer doen aan zwewrfvuil.
Meer ophaalpunten, en duidelijkheid
meer vangnetten en op de juiste plaats zetten
meer voorlichting bijv stadstv in De Loop wat wel en niet thuis hoort bij plastic
minder uitgebreid scheiden van afval
ophalen of bezorgen gevaarlijk chemisch afval verbeteren en promoten
Oud papier bij hoogbouw apart laten ophalen, of in een aparte container, zoals het overige afval
strengere controle op afvalbakken en tips geven hoe het wel te doen
vaker groene container legen en geen extra containers
Vaker ophalen
vaker ophalen 1 vaste dag en niet meerdere dagen voor verschillende containers
vaste verzamelpunten in de wijk waar men het afval kan scheiden.
waarom karton en plastic samen?
Zet de ophaaldagen weer in het weekblad.
zie onder
Zie toelichting



Zorgen voor minder afval door bijvoorbeeld verpakkingen te veranderen

Ik wil geen tip geven (17%)
Weet niet (22%)
Toelichting








En ook beter voorlichting wat wel en niet in plastic zak.
Het zwerfvuil wordt steeds erger . meer informatie naar de bewoners waar zeker ook in moet
staan dat men zelf als bewoners ook een eigen verantwoordelijkheid heeft RUIM JE EIGEN
ROMMEL OP.
Inleveren van KCA is niet heel erg duidelijk. Alleen bij milieustraat? Het betalen voor afvoeren
van grof vuil vind ik niet handig. Belemmering.
Plastic wat niet in groene zak zit wordt niet mee genomen. Groene zakken zijn soms moeilijk te
verkrijgen.
Wat verbeterd zou kunnen worden is de aanpak van het soms vele zwerfvuil. De handhaving is
waarschijnlijk ontoereikend, dus mensen worden te weinig aangesproken/beboet op het zomaar
op straat en in de struiken gooien van afval. Zet veel meer afvalbakken neer, voor mijn part op de
hoek van elke straat, kleed die bakken een beetje leuk aan, zet er pakkende teksten op/bij die
mensen aanspreken op asociaal gedrag/fatsoenlijk normaal gedrag; leeg die bakken ook
regelmatig.
Haal éénmaal per maand grof vuil op. Zeker bij appartement complexen.

2.1 U hebt het afvalbeleid in onze Gemeente Helmond beoordeeld met een
ruim voldoende. Kunt u dit rapportcijfer toelichten?





































Afval wordt regelmatig opgehaald, duidelijk wanneer wat wordt opgehaald, scheiden van afval is
gemakkelijk vanwege verschillende afvalbakken en kost weinig moeite
Afvalbeleid is goed, alleen de papiercontainers is overdaad. Weer plastic mee gemoeid en veel
mensen kunnen de containers niet meer kwijt.
alles is duidelijk en wordt regelmatig opgehaald
Alles op tijd en divers geregeld
alles prima op orde, alleen het plastic niet meer in zakken, dit stinkt teveel. gewoon weer in de
restafvalbak. het levert volgens mediaberichten ook niet echt een besparing op.
Alles verloopt goed
Belangrijk voor iedereen
De beschikking hebben over een drietal containers, waardoor scheiden makkelijk gemaakt wordt
dit is perfect
drie maal containers nu hog de
duidelijk beleid
er wordt goed gefaciliteerde middels diverse containers
Er zijn voldoende mogelijkheden om het afval gescheiden aan te bieden.
er zijn voldoende mogelijkheden om specifiek afval weg te brengen
Gaat goed zo. Het systeem werkt wel.
Geen 10 omdat de straat hier al weken vol blad ligt en de blad bakken komen pas eind
oktober.......
Geen toelichting nodig
goed en altijd op tijd
goed gefaciliteerd
goed georganiseerd
goed geregeld. behalve oud papier. 1x per 4 weken is te weinig. 1x per twee of drie weken
bespaart mij een rit op de fiets om het teveel aan oud papier naar de kringloopwinkel te brengen
GOED OPHAALDIENSTEN
Goede bakken, goed afhaalsyteem, geen rommel op straat
goede mogelijkheid afval te scheiden door middel van diverse containers
Gratis papiercontainer n gescheiden ophalen van huivuil
hebben hiet containers, worden geregeld geleegd
het afval wordt netjes en op tijd geleegd. Wanneer er een feestdag is, wordt dit tijdig aangemeld
het gescheiden ophalen verloopt prima.
Het is zo goed geregeld. Het wordt netjes op tijd opgehaald. De kosten zijn niet afhankelijk van
de aangeboden hoeveelheid. De gemeente Helmond verdient er aan.
Het kan beter als de Milieustraat wat centraler zou liggen.
het milieu is balangrijk voor onze nabestaande
Het wordt zeer regelmatig opgehaald
Ik ben blij met de verschillende bakken . Op deze manier wordt je gestimuleerd afval te scheiden
ik ben tevreden
ik denk dat de Gemeente Helmond door het gescheiden ophalen van onze afvalstoffen bijdragen
aan een beter millieu.
Ik vind het goed dat er gescheiden afval wordt opgehaald op regelmatige tijden. Het zou echter
denk ik nog fijner worden als je zelf kunt bepalen wanneer je je afval wegbrengt met
ondergrondse containers bv. De groene container bv staat in de zomer soms te lang in de zon en
dat gaat dan stinken


































Ik vind het heel goed dat er zoveel mogelijkheden tot afvalscheiding zijn. Ik wil graag meewerken
aan een circulaire goederenstroom en ik hoop daarom dat het gescheiden afval op de juiste
plaats terechtkomt.
Ik zie om mij heen en zeker bij bedrijven dat er ruimschoots werk gemaakt word van het milieu
beleid
Ik zou graag een 10 geven, maar het is altijd voor verbetering vatbaar
Ik zou niet weten hoe het beter kan.
Is netjes opgelost
Ja je moet altijd proberen het milieu te steunen dat moet je doorgeven aan je kindereren en aan
je kleinkinderen. ik ruim ook zwerf afval op straat op vooral in de buurt van scholen is dat nodig .
kan mijn afvalstromen zonder veel moeite kwijt
makkeijk en goed
mede denken en doen
Mogelijkheden om afval te scheiden, plastic zakken vor plastic, containers voor gft, rest en
papierafval, alles woropgehaald door gemeente.
nimmer ongeregeldheid aangetroffen
Omdat de kosten over de inwoners van Helmond verdeeld wordt.
omdat de richtlijnen in Helmond (dacht ik) begrijpelijk zijn.
Op tijd wordt alles opgehaald
Prima zo
regelmaat van ophalen
Ruim voldoende containers aanwezig.
Veel zaken zijn goed geregeld. Twee wekelijks aan huis of dagelijks elders
Verschillende containers en plastic zak.
Vind het fijn dat het iedere 2 weken opgehaald word
Voldoende gelegenheid om glas makkelijk in de glasbak te doen. En de plastic en papier
container in ons appartementen complex is helemaal top. Volgens mij wordt er nu veel meer
ingezameld door de bewoners.
Voor bijna alles is een bak en ze worden deze wordt regelmatig geleegd.
Vor zover ik kan overzien wordt afval regelmatig opgehaald en blijft er geen afval achter.
wellicht kan er op het gebied van plastic nog wel iets verbetert worden, niet in de zin van ook
een fallback, want dan worden het het teveel.
wordt allemaal keurig op tijd opgehaald
Wordt altijd keurig netjes opgehaald
wordt elke keer keurig opgehaald, soms wel opeen laat tijdstip.
Wordt keurig opgehaald
wordt op tijd opgehaald
Zoals eerder aangegeven
Zoals het nu gaat ben ik tevreden , wel zou Ik graag tuinafval gratis willen storten.
Zover ik weet wordt er ook door de gemeente de afval gescheiden afgevoerd.

Ik wil geen toelichting geven (34%)
Weet niet (7%)

Toelichting






2.1 nu nog de korven voor het blad het is nu 20 Okt.dat is 3 weken te laat
De afvalstoffen heffing wordt in Helmond per inwoner verrekend, in andere gemeentes betaal je
per gewicht en leging.
Daar zie je dat mensen toch op een ander manier "lees goedkopere manier" hun afval
wegbrengen.
Ik vind het inzamelpunt voor chemisch afval excentrisch; van mijn huis 11 km weg; een
inzamelpunt op kleinere afstand voor klein chemisch afval zou ik beter vinden.

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3 ‘Ik ben bereid om 100 meter verder te lopen naar
inzamellocaties voor afval als ik hierdoor minder voor het
afval hoef te betalen’
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Zeer mee eens




Het gaat niet om de kosten in ons geval maar om het milieu
Onze kleine tuin staat 'vol' met containers... Een paar centrale punten om bv
papier of plastic af te geven, zou ideaal zijn.

Mee eens





Als ik het kan ben ik bereid dit te doen maar ik wil er geen andere mensen
voor na hoeven te lopen
Ben best bereid om wat verder te lopen naar een inzamel locatie. maar wat
als mensen slecht er been zijn?
Ik woon in een appartement waar ik al verder moet lopen . als men zichzelf
een goede gewoonte eigen gemaakt heeft blijft deze ook bestaan als men
wat verder moet lopen.
In andere landen zie je verzamelbakken op diverse plekken in de wijk bij
elkaar staan. Zou het geen oplossing zijn om diverse containers op
straathoeken in de grond te plaatsen om zodat de containers en plastic
zakken bij de huizen weg kunnen want ik vind het wel een probleem al die
containers op je plaats .
Minder betalen en meer bewegen. Gaat dan aan twee kanten goed.

Neutraal



Goed als je jong bent, maar wat als je ouder bent en b.v. slecht ter been

Mee oneens





Denk aan de leeftijd
Denk eens aan oudere inwoners die niet goed kunnen lopen rollators
Ik heb oneens in gevuld.Ik ben al op leeftijd.







Jaar later komt err een tariefaanpassing en betaal je hetzelfde als voorheen
met minder service

Zeer mee oneens



Ik ben een persoon van70 jaar en kan niet met een volle zak vuil 100 meter
lopen

Weet niet



Ligt aan de hoogte van de besparing

Ik heb geen
papiercontainer



De laatste optie in vraag 3 lijkt me daar niet thuis horen.

In de Gemeente Helmond werken we, naast een grijze (rest) en groene (gft) container, ook
sinds kort met een papiercontainer (met uitzondering van hoogbouw en de Veste in
Brandevoort). In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

4 ‘Het gebruik van de papiercontainer is handiger dan de
oude situatie’
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Container is inderdaad erg prettig; geen gedoe meer met papier
samenbinden of in dozen doen; als het regent is het ook geen probleem
meer dat het een vieze natte boel wordt.
Eerst moest je zelf zorgen voor iets waar je het oud papier in moest
bewaren. Ik vind dit prettiger
Er waait minder papier weg en het wordt niet nat. maar 1x per 4 weken
geeft overvolle containers en als je het er netjes naast zet, wordt het NIET
meegenomen.
Ik vind het prettig om een ruime bak voor het papieren afval te hebben. Nu
heb ik ook voldoende plaats om de container neer te zetten. Dat zal niet bij
iedereen het geval zijn.
Ik vindt het gemakkelijk je bent het oud papier meteen kwijt
Komt veel minder troep van.
Mag meer geleegd worden
Voorheen werd het papier in dozen of open kratten aan de straat gezet. Een
beetje wind en de straat lag bezaaid met papier. De papiercontainer één
keer per maand legen is voldoende en is gemakkelijk in gebruik.

Mee eens




Alleen karton, een dikker doos schuur/snij je niet even door
Alleen weten heel velen niet wanneer die zal worden opgehaald. Stickers
erop plaatsen van een heel jaar steeds

Neutraal



Bij ons werd het opgehaald door vereniging dus enige verschil is dat de
opsdlag iets handiger is in een container.
Het is makkelijker maar je hebt wel weer een container bij.
Ik lever mijn oud papier in bij het inzamelpunt in stiphout voor de fanfare








Mee oneens



Ik vind de container prima maar heb problemen met het "pasklaar "maken
van dozen voor de container. Met een scherp mes moet je het karton dan
snijden om het in de container te krijgen; vind ik gevaarlijke bezigheid.
Vond iedere 2 weken aan de weg ook niks mis mee!
Had liever container voor plastic afval
Voordeel is dat er minder zwerfvuil op straat achterblijft. Nadeel is dat je nu
3 containers hebt en dat je voor het opruimen van papier iedere keeer naar
buiten moet, terwijl je daarvoor het oude papier binnen in een doos legde.
Woon in de haghewinde daar hebben op 50 mtr een gezamelijke papierbak




De extra containers die daarvoor nodig zijn zorgen opnieuw voor veel extra
plastic. Uit elka container zijn honderden draagtassen te maken. Deze zijn
intussen terecht verboden.
Er kan maar een maximale hoeveelheid in, heb kleine container. Maar vooral
de grote kartonnen verpakkingen passen niet, daarvoor ga ik naar de
papierbak bij de Kringloopwinkel.
In de oude situatie werden de verenigingen met ophalen van papier in
geschakeld en kregen daar ook een vergoeding voor als bijdrage in de kosten
van hun vereniging. Dat was een goede zaak die ook nog eens mensen in
beweging bracht.
Papier aan de straat werkte goed. Nu weer een extra container in de tuin.
Voorheen werd papier om de week opgehaald en was ik snel van mn papier
af. Nu 1x/maand en heb ik een extra container in de tuin staan. Ik ben heel
erg voor afval scheiden, maar een tuin vol containers vind ik toch ook wel
lastig.
We brachten het papier zelf naar de kringloop. Was op zich ook wel te doen.
Wéér een container erbij

Zeer mee oneens




Zie antwoord vraag 4
Zie eerdere opmerking

Weet niet



Verenigingen waren er goed mee

Ik heb geen
papiercontainer




Breng mijn oud papier naar een verzamel punt
Breng papier weg en ondersteun daarmee fanfare De Vooruitgang Stiphout.
Er komen nu 3 vuilniswagens door de straat. Ik kan me niet voorstellen dat
dit efficient en milieuvriendelijk is.
Ik vond het prima zoals het was. De verenigingen hadden er nog iets aan. Ik
breng het oud papier nu zelf weg.
Voordeel van de container is dat het papier niet meer alle kanten opwaaid,
maar het is weer een container erbij. Wij hebben de keus gemaakt zelf het
oud papaier naar de kringloop te brengen n dus geen blauwe container aan
te schaffen. Zo kunnen we zelf bepalen wanneer we het wegbrengen en zijn
we niet afhankelijk van de ophaaldagen










5 Op welke manier heeft u in de afgelopen 12 maanden
informatie gekregen over het sorteren van afval?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Via de AfvalApp

Via de website van de
Gemeente Helmond

Via de afvalkalender

11%

Anders
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Via het ophaalschema voor
oud papier in De Loop
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Ik heb geen informatie
gekregen over het sorteren
van afval
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Anders, namelijk:























Brief
Brief van de gemeente voor papierafvalcontainer
Dazoo borden
E
Er is ook gepromoot om textiel in te zamelen, maar in 't Hout kon ik geen container daarvoor
ontdekken. In De Bus en Rijpel en Brouwhuis wel bij de winkels.
Gemeenteberichten in de Loop en Traverse
Heb een stort koker
Her en der lees ik wel eens wat over het sorteren maar een structureel systeem/overzicht ken ik
niet
Het schema over de diverse soorten afval in De Loop en Traverse.
Is voor mij niet nodig doe dit uit mezelf.
Krant en bilboards
Media
Niet
Per brief
Reclame langs de weg
Via de plastic zakken
Via de website van Blink
Via een brief van de gemeente, de afval app is niet duidelijk voor het ophalen van oud papier
Via gemeente in de Loop
Via het dagblad.
Via het ED
Zoek het zelf op, op de site van de gemeente

Toelichting



De loop en zondags nieuws krijgen wij weinig
In de krant lees je dat het overal anders gaat. Wel scheiden, niet scheiden, allemaal even duur.

6 Op welke manier zou de communicatie van de informatie
over het afvalbeleid kunnen verbeteren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het hoeft niet te
verbeteren, de
communicatie van
informatie over het
afvalbeleid is prima

Een volledig overzicht
van het ophaalschema
van alle containers zou
wekelijks in Weekkrant
De Loop moeten staan

Anders

11%

Weet niet

Anders, namelijk:
























Aparte ophaaldiensten ook via mail doorgeven
App is goed
App moet aansluiten bij de kalender
Bericht via email of WhatsApp
De afvalapp werkt prima
De app is een prima communicatiemidd over de ophaaltijden
De gemeente zou speciale afvalzakken kunnen verspreiden met daarop de benodigde informatie
gedrukt. Zetmeelzakken voor de groen container (blijft die schoon) en zakken van gerecyclede
plastic voor de grijze container
De oude Kalender terug. Ik wil mijn postcode en huisnummer niet opgeven in de afval app. Nu is
er geen andere mogelijkheid voor
Goede communicatie m.b.t ophaaldagen en eventueel over het bestaan en hoe te installeren van
de afval app
Het afvalbeleid zou voor alle wijken hetzelfde moeten zijn voor alles
Het is soms
In De Loop is prima, maar een duidelijker schema op site gemeente is duidelijker. Veel mensen
danken hier dat het oud papier om de 4 weken wordt opgehaald, maar dat is niet, daardoor
staan er regelmatig papierbakken aan de straat
Jaarlijks overzicht is prima
Maandelijks overzicht in de Loop
Meer aan inwoners vragen hoe zijn met afval willen omgaan.
Meer in regionale bladen
Meer informatie over afval scheiden in de Loop
Ook voor hoogbouw
Over zicht op een kaart voor het hele jaar
Plaatsing in de Loop maar dan maandelijks
Stuur via mail of Digid elke maand wT de opbrengst voor de gemeente is geweest.
Via mail
Wat voor plastic er alleen mag in de container voor plastic dat is niet duidelijk




Zet in het wijkblad een schema welke bak wanneer komt, dat uitscheurbaar is
Zo veel mogelijk aanduiden op de contasiners zelf

Toelichting







Als wij maar wekelijks de krant krijgen
Ben
Eén jaarlijks overzichtkalender moet vldoende zijn.
In mijn complex staat alles klaar voor het apart aanbieden van afval.
Veel mensen weten niet waneer het oud papier komt en kijken waneer andere mensen de
contaner buiten zetten
Vooral voor plastic weet ik het niet, hard plastic niet, zacht wel????
Voor papier is het ook niet duidelijk, kassabonnetjes niet?????

