Afval
Uw huishouden kent verschillende afvalstromen.

1 Welk afval scheidt u?
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Anders, namelijk:





















Atero doet de afvalscheiding beter. woon in een flat dus gelukkig niet 3/4 afvalbakken
Baterijen , frituurvet
Batterijen (2x)
Benader producenten om afval terug te dringen, die benadering moet starten a/d bron niet a/h
eindstation!
Doe mee aan 100-100-100 project van de gemeente
Gebruik van extra pas om afval te brengen
Grof vuil, naar Area!
Herbruikbaar spul en kleding én overig afval zolas apparaten lompen
Niet scheiden aan de bron afval scheiden biij Vam installatie is daar voor in gericht waarom
moeilijk doen als het eenvoudig kan
Ook grof vuil zoals betontegels, hout, huishoudelijke artikelen
Ook kleding ed
Ook kleding enz.
Ook oud ijzer, hout, etc
Rest
Restafval (2x)
Restafval en gft
Restgoed, alles waaarvan ik denk dat het niet in het restafval moet en/of gerecycled kan worden,
denk ook aan kledingbank en goede doelen
Rstafval
Textiel
Wij scheiden alles plastic, papier groen, metaal, huishoudelijke artikelen enz. enz.
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100 gezinnen zijn begin april gestart om 100 dagen met heel veel minder afval te leven. Het streven is
minder restafval en meer afvalscheiding.

2 Hoe kan de gemeente Hoogeveen de (overige) inwoners
stimuleren om meer afval te scheiden?
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Anders, namelijk:

















Aantonen waarom voorscheiden (beter en voordeliger is dan nascheiden (Wijster) voor de
inwoners
Achteraf scheiden, al die containers werkt tegen
Afvalstoffenheffing verlagen waardoor het scheiden ook loont
Afvalstoffings heffing aanpassen , grijse container per keer dat hij geleegd wordt laten betalen ,
kan volgens mij met een chip aan de container.
Afvalverwerker
Alle (na)scheiding gunnen aan Attero. Daar werken veel inwoners uit Hoogeveen.
Als ik weet, WANNEER plastic wordt opgehaald, wil ik het wel scheiden, maar niet een maand in
huis bewaren.
Andere manier van eten aanleren, er wordt onwijs veel verpakkingsmateriaal gebruikt voor
voedsel
Belang van afvalscheiding benadrukken,; informeren over ernst van milieu vervuiling, zoals de
plasticsoep
Belonen van scheiden. Dus opkopen van afval. Het gratis kopje koffie bij het goed (bij levering) is
ook een goed voorbeeld
Beloningssysteem, minder betalen bij het scheiden van afval.
Betalen voor de kilo's per bak+afsluitbare bakken+ controle of het juiste (scan oid) afval in de
bakken zit om fraude te voorkomen
Bij 100% scheiden: financiële prikkel. maw belonen goed gedrag
Bij appartementen meer mogelijkheden bieden afval te storten in ondergrondse containers
Bij winkelcentrums containers plaatsen om zelf afval te brengen bv plastic
Boetes geven indien je dit niet doet. Sorry maar dit is de enige manier. De vrijblijvendheid nu
werkt namelijk onvoldoende. Er doen namelijk helemaal geen 100 gezinnen mee, maar slechts
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47 gezinnen....
Bulkcontainers in de wijk, niet aan huis
Centrale containers per postcode deel in de grond plaatsen om het aantal afvalbakken in de
tuinen te reduceren
De container om de 3 week legen zodat gezinnen niet in de problemen komen met de grijze
container
Diftar invoeren
Een eerlijk analyse opstellen van scheiden aan de bron tov scheiden achteraf. Ben nl totaal niet
overtuigd vd voordelen van scheiden aan de bron
Elke wijk voorzien van sorteerstraat
Er wordt vanuit gegaan, dat iedereen maar 3 of container kwijt kan. Als men daar flexiebeler in
zou worden voor kleinere huishoudens zal er meer worden gescheiden
Fabrikanten meer belasten
Faciliteren
Financiële stimulans, en dat is niet alleen kosten restafval verhogen, moet verlaging andere
typen afval tegenover staan.
Frequent afval ophalen, kliko's een dduielijke kleur geven: grijs=grijs, groen=groen, oranje =PMK
Frequentie aanpassen> vaker gft en plastic enz, minder vaak restafval// meer uitleg over het doel
en nut van het scheiden en wat ermee gebeurd
Frequentie van ophalen verhogen
Frequentie van Restafval ophalen omlaag brengen naar eens per maand
Gewoon in elke straat ondergrongdse bakken. Geen vervuilde auto's door de straat.geen troep
bakken aan de straat.Dan is het Alleen maar de bakken leeghalen.Nu
Goedkoper maken (2x)
Gratis in laten leveren ipv beperken met gewicht.
Groen vaker legen, ook al zijn ze minder vol. Momenteel gooien wij etensresten bij restafval,
omdat het anders zo gaat stinken in de groene container. Daarnaast de groene container gratis
laten reinigen
Heel duidelijk aangeven welk afvalsoorten waar en hoe ingezameld dienen te worden, zonder de
mensen op extra kosten te jagen, moet mogelijk zijn!
Het kan goedkoper gescheiden worden bij de vam
Het milieu als uitgangspunt gaan gebruiken, in plaats van het financiële gewin wat de basis is
voor het gescheiden inzamelen van een afvalstroom die al goed uitgefilterd kan worden (PMD)
en waar gescheiden inzameling nu, maar zeker op langere termijn juist milieubelastend is..
Hoeveelheid gratis opgehaald restafval - gelinkt aan gezinssituatie - beperken. Daarnaast overleg
(in bijv. provinciaal verband?) met winkelketens(i over hun wijze van verpakken.
Hoogbouw sneller intrigeren laten gaan voor meer opbrengst
Ietsje meer de scheiding, bij winkel Centra iets vaker te legen. nastaat het er vaak naast.
rommeltje.
Informeren bij andere gemeenten zoals Harderwijk. Er is een keer een interview geweest op Hart
van Nederland.
Inwoners maximaal faciliteren bij het scheiden
Is mensen hun eigen verantwoording
Kleine prullenbak voor in huis te gaan scheiden
Korting op de afstoffenheffing als men afval gaat scheiden
Kosten gescheiden afval verkagen
Kosten lager maken
Kosten restafval verhogen bij de mensen die niet scheiden. Ja dat 5
Kosten verlagen
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Kosten voor gescheiden afval verlagen.
Laat bewoners zelf meedenken wie-wat-waar
Laten zien en lezen waarom en.wat er mee gebeurt
Laten zien wat er gebeurt met het gescheiden afval. Mensen denken nu dat het uiteindelijk toch
weer op één hoop terecht komt.
Laten zoals het nu is,het word altijd bij de consument neergelegd.
Lobby met winkeliers opstarten om minder verpakkingsmaterialen mee te geven aan klanten.
Maar ook het legen van groen afval vaker controleren
Meer centrale plaatsen in de wijken om te storten. Zie Duitsland en Frankrijk. Veel mensen
hebben geen mogelijkheid om 4 of 5 cotaners bij huis te plaatsen.
Meer centrale punten voor inleveren afval zoals medicijnen, batterijen enz.
Meer controle op wat er in de containers ziten dan een waarschuwingstikker aanbrengen en
apparaten ontwikkelen om afval te verkleien in het huishouden, zodat afvalwagens niet zo snel
vol raken. Ikmaak mijn melkpakken kelin, druk mijn plastic flessen in elkaar enz.
Meer informeren over de positieve gevolgen van afval scheiden.
Meer mogelijkheden geven om het afval dicht bij huis kwijt te kunnen. Niet alle huizen hebben
voldoende ruimte om afval tijdelijk op te slaan tot het naar de werf gebracht wordt of het
opgehaald wordt.
Meer ondergrondse aval containers in de wijken waar ze het afval in kunnen gooien Veel
bewoners hebben geen ruimte voor extra afvalbakken
Meer vrij afval op gemeentewerf
MEERDERE PLAATSEN INZAMELEN
Mensen bewust maken van wat de gevolgen van het niet scheiden van afval is. Daarbij moeten
mythes rondom Attero, bijvoorbeeld over het weer door elkaar gooien van gescheiden afval,
worden opgehelderd en waar nodig worden verantwoord. Deze verhalen doen veel de ronde en
zijn voor velen een 'gerechtvaardige' smoes om afval niet te scheiden.
Mensen bewuster maken van onnodig verpakkingsmateriaal. Meer controle op en handhaving
van afvalscheiding. Veel mensen gooien van alles bij het restafval uit gemakzucht.
Mensen bezoeken, interviewen, aandacht in de krant geven
Mensen meer attenderen met b.v. advertenties in de kranten
Mentaliteit veranderen bij een boel mensen
Naar de Vam
Naast de grondcontainers bij bijvoorbeeld flats ook glas, plastic etc. grondcontainers plaatsen
Niet alleen stimuleren maar verplichten afval te scheiden. dit kan dan eventueel door controleurs
steekproefgewijs gecontroleerd worden. daarna eerst waarschuwen en daarna beboeten.
Niet apart scheiden . Het is al meerdere keren gebleken dat achteraf scheiden vele malen
goedkoper is dan vooraf.
Niet door de kosten van de restafval te verhogen. We scheiden al van alles en als beloning
worden we nog wat harder gepresst. Dat is geen stimulering.
Niet mee bemoeien als gemeente
Niet meer afvalscheiden . Ik ben geen mileustraat9
Niet t is goed zo
Ondergrondse containers voor restafval, iedereen standaard van afvalbak voorzien voor plastic
e.d
Ook kantoorpanden laten scheiden
Op meer locaties ondergronds kunnen storten, niet alleen bij hoogbouw
Ophaalfrequentie aanpassen
Ophouden met voorscheiding en investeren in nascheiding!
Oranje container verplichten
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Overal waar bij woningen en flats ondergrondse containers staan meerde containers per
afvalsoort plaatsen.
Plastic vaker halen 1 x in de mnd is weinig en stimuleerd dan niet tot scheiden. goede Info is erg
belangrijk. Ook richting pers. bij o.a. de VAM, hierdoor wordt bijv. aangegeven, ik begin niet aan
scheiden eenmaal bij ons op de vam worden dingen toch weer bij elkaar gegooid
Scheiden gemakkelijk maken, glas/kartoncontainer bijv.
Scheiders belonen!
Sociale verlagen van kosten
Stimuleren
Stimuleren te scheiden ; evt extra bakken ter beschikking stellen voor groen GRATIS ; en voor
luiers
Stimuleren van minder verpakkingsmateriaal en consuminderen
Systeem vereenvoudigen en scheiden achteraf
Te beginnen met opvoeding kinderen op scholenop scholen
Tegemoed komen in de kosten van afval
Toegankelijkheid gemeentelijke stortplaats promoten, of afstand naar deze plaats verkleienen
Tot nu toe vind ik de vragen en antwoorden in deze enquete sturend. Zo krijgen jullie geen reeel
beeld wat de maatschappij eigenlijk wenst. Afval scheiden is goed. Het meewerken hieraan moet
een beloning tegenover staan.
Vaker
Vaker de dingen ophalen. Nu stapel papier op, Je ruimt je huis op en hebt spullen die je geneigd
bent maar weg te gooien ipv aan de kringloop mee te geven. Als je al het gescheiden afval
wekelijks aan de straat kan zetten, werkt dat meer gemotiveerd.
Vaker groencontainer en plastic halen, restafval 1x per maand
Vaker ophalen afval, bijv. plastic elke week.
Vaker papier ophalen nu ken ik mensen die de rommel niet zo lang in de schuur willen hebben
Waar laat je al die clico's
We krijgen veel te veel bakken achter het huis, ik ben voor zelf plastic inleveren bij supermarkten
net zoals glas.
Wij wonen in appartementencomplex en er is maar 1 ondergrondse container voor restafval
maar geen GFT
Zolang alles op de zelfde berg terecht komt heeft dit geen nut.
Zorg voor voldoende inbrengpunten bij winkelcentra en houd deze schoon van glas enz,
Zorgen dat gescheiden afval ook bij appartementgebouwen mogelijk is.
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Het college van burgemeester en wethouders wil de ophaalfrequentie voor huishoudelijk afval
aanpassen. Het voorstel is restafval één keer per vier weken in te zamelen plastic metaal en
drankkartons (PMD) eens in de twee weken en groente- fruit en tuinafval (GFT) ook één keer per
twee weken.

3 Hoe vaak zou u willen dat het afval wordt
opgehaald?

(n=296)

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Wekelijks

Eens per 2
weken

Eens per 3
weken

Eens per
maand

Niet

Restafval

11%

49%

18%

20%

3%

Oud papier / karton

2%

14%

9%

55%

21%

GFT

14%

64%

12%

7%

3%

PMD

5%

44%

19%

26%

6%

Toelichting
Wekelijks









Eens per 2
weken





De bouw van woonwijken en bestaande huizen heeft geen ruimte om een
afvalsorteerstraat te herbergen.Het is inmiddels een bron van ergenis dat mensen
containers buiten hun huis en poort zetten omdat de containers stinken dan wel
vol maden zitten. Dit trekt ongedierte aan en bromvliegen en is niet wenselijk in
een woonwijk.
Hoewel door plastic en papier te scheiden blijft er nog heel wat over. vooral in de
zomermaanden gaat dat stinken. over maden en ongedierte maar te zwijgen. Hier
is een bron van bacterieen, wat ik niet 4 weken zou laten staan.het gevaar van
ziektes en dumping in natuur ligt hier op de loer
Om stank tegen te gaan en vanwege hoeveelheid
Ondergrondse containers met pas
Restafval niet ophalen zorgt alleen maar voor meer ongedierte. Mensen gaan
daardoor echt geen afval scheiden. Afval scheiden moet makkelijker worden.
Zomers 1 maal per week, swinters 1 maal per 2 weken
Dat is vaak echt afval dat gaat ruiken, zeker in de zomermaanden
De bak is nu met twee weken vol. wanneer deze eens per vier weken geleegd zou
worden hebben we een tweede bak nodig.
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De huishoudens die in de laagbouw wonen hebben over het algemeen voldoende
containers om afval te scheiden.Om doelstellingen te kunnen realiseren zou men
kunnen denken om betaling per storting m.n. van restafval in te voeren bij
appartementen Ik zie dat zowel plastic als glas in de kokers worden gestort. Je treft
bij de willekeurige appartementen weinig aanbod van plastic afval aan. De betaling
per storting zou op het vaste bedrag dat per jaar betaald wordt in mindering
gebracht kunnen worden.
Een keer per maand geen optie,gaat enorm stinken,
Gaat stinken
Gewoon zo houden dus; `t is al lastig genoeg. Denk om stinkerij `s zomers.
Het gevaar van 1x per 4 weken is dat illegaal gedumpt gaat worden, zeker voor
diegene die geen afval sheidt
Het is van de zotte om dit om de 4 weken te doen om hiermee meer scheiden van
afval te bereiken. Zie mijn vorige antwoord. Indien de gemeente bereid om niet
alleen containers, maar kleinere eenheden mee te nemen wordt het makkelijker.
I.v.m stankoverlast en ongedierte wat hierop af komt. zeker in de dorpen waar al
extra ongedierte als vliegen ed zijn i.v.m boerenbedrijven en maneges.
In de wintermaanden kan het wel om de vier weken maar zomers niet
Maandelijks ophalen van restafval is rond uit smerig. Denk aan het gekrioel van
wormen,De stank en de Weelig tierende ziekteverwekkers, zoals oa salmonella,
campilobacter bacterie veroorzaken erge ziekte`s zoals cyllian barre ziekte.
Moet niet langer duren om deze te legen ivm stankoverlast en ongedierte
NIET VERANDEREN
Restafval ook zo laten als het nu is!
Stinkerij
Veel stank overlast bij warm weer.
Vooral in de zomer stankoverlast
We hebben een plastic-scheiden bak. Deze zit op de ophaaldag vol. Maar om mijn
restafval te reduceren tot 1 bak per maand gaat mij echt niet lukken. Waar moet ik
dan mijn rest van de restafval laten?
1x per maand is met een gezin echt te weinig, 1x per twee weken laten hebben wij
het liefst maar evt 1 x per drie weken, dat is dan echt de max.
De frequentie kan iets minder bij afvalscheiding, maar eens in de 4 weken is te
weinig, dan puilt de container uit.
Eén keer per 4 weken is te weinig. één keer per drie weken is net haalbaar denk ik.
Er zijn ook grote gezinnen en dan werkt eens per 4 weken echt niet.
Jonge gezinnen zitten met luiers..
Wij doen hier veel aan gescheiden afval en wij hebben daardoor weinig restafval,
dit mede doordat wij nu grote kinderen hebben. Alleen bij een klusje zou het 1 x
mnd te weinig zijn en voor gezinnen met jonge kinderen (luiers) ook denk ik.
Vandaar eerst een tussenoplossing met 1 x 3wk
Zie antwoord op vraag 5
1x per maand en dan nog heb Ik maar krap aan een vuilniszak vol.....zou nog
minder vaak kunnen....
Dat dwingt om beter het afval te scheiden
Door afvalscheiding blijft er weinig rest-afval over
Liever ondergrondse bakken. Alle containers weg uit de straten wat een vervuiling
met die rotdingen op stoep en straten!!Je hebt nu al bij de constant de hele week
die rot bakken op de stoep!!!En de area vuilwagens alle dagen door de straat weg
met die vervuilende/lawaai Container legende Area `s auto`s!!l
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Appartement. Heb een 'container buiten de deur.'
Het restafval is bij scheiden aan de bron, dus thuis, zo weinig dat er ook andere
manieren zijn. Bijvoorbeeld een ondergrondse container bij winkels. (we doen
allemaal boodschappen) Of ergens in de eigen wijk.
Het restafval kan in de containers gebracht worden. een kleine moeite
Niet van toepassing. Al het afval gaat naar het milieustation bij het winkelcentrum.
Restafval in de ondergrondse container
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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