Afvalinzamelingssysteem
Per 1 januari hebben we een nieuw afvalinzamelingssysteem in de gemeente. Vanaf dit
moment wordt het afval om de 2 weken opgehaald (in het binnen gebied).
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. ‘Om de twee weken afval ophalen is meer dan voldoende’

(n=384)
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....maar dat moet ook vertaald worden naar `n kosten reductie voor de burger.
Dit wijkt niet zoveel af van het voorgaande systeem. Plastic : voorheen 1 maal per 4
weken en papier iedere week gaat nu naar 1 maal per 2 weken : geen probleem
Om de 2 weken is geen probleem. het volume van de grijze container wordt richting
de zomer een probleem. ivm stank en ongedierte
Woon in het buitengebied en heb de ruimte om het op te bergen.
Zoveel afval maken wij niet, vanwege het hele scheiden van afval
Is een goede zaak
Kan bij zeer warm weer voor problemen zorgen
Mogelijk door de PMD zak en brengt minder verwarring met de groene container
De wijk waarin wij wonen deed mee met de proef ,dus voor ons verandert er niets ,
wij hebben er geen problemen mee
Nu moet iedereen nog wennen aan het om de week ophalen, er staan nu overal
bijv. Oud papierbakken ed. Eerste keer toen er de grijze en groene kliko aan de
straat gezet mochten worden waren er ook zakken aan de straat gezet, en die zijn
een volle week blijven staan... Nu lijkt het voldoende, maar tijd moet het
uitwijzen.....
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Voor onze huishouding is om de 2 weken ophalen voldoende, maar voor grotere
gezinnen is het naar mijn mening te weinig.
Zomers te veel stankoverlast. Indien afvalbak niet vol laat men hem 4 weken staan
Echter niet voor iedereen. Mensen /bejaarden vooral hebben kleine grijze
container. Is 1 x 2 weken krap aan
In de winter wel maar in de zomer niet!
In de zomer is dit niet hygienisch
In warme zomermaanden is de kans op stankoverlast groot van de grijze container.
dan zou de mogelijkheid moeten bestaan om deze toch wekelijks aan te kunnen
bieden.
Lastig in combinatie dat je betaald per lichting. Je moet nu goed inschatten of je tot
de volgende leging kan wachten. Papier en PMD loopt aardig op in volume wat je
thuis moet opslaan.
M.n. het restafval en bijv etensresten dienen wekelijks opgehaald te worden. Zeker
in warme periodes
Voor de invoering ging ik wekelijks naar Gemert om bij AH Plastic, Karton, Blik weg
te brengen. Vooral lege pakken vla/yoghurt/melk gaan na een week echt wel
stinken!!
Voor pmd kan het wel, en gft zeker maar niet voor papier. Dat hoopt veel te veel op
in grotere huishoudens
Afval wordt niet minder en stapelt nu op. dit zorgt ervoor dat mensen op andere
manieren afval dumpen. penny wise pound foolish noemen de Engelse dit.
Je moet nu het papier ook al weer langer opslaan. Dat kost veel ruimte. Ook als de
container bijna vol is, moet je kunnen inschaten of je er nog 14 dagen afval in kunt
stoppen of dat je hem nu aan de straat zet, terwijl hij nog niet vol is. Moet je dus
weer vuilniszakken gebruiken, als je een misrekening van de hoeveelheid afval
maakt.
De tijd zal leren of het voldoende is of niet
De toekomst zal het uitwijzen. Alleen de alleswetenden op het gemeentehuis zijn
altijd overtuigd van hun ideeën
Eerst dacht ik van niet, maar nu alles weer in zoveel fracties zit kan het wel
voldoende zijn, even afwachten dus.
Woon in het buitengebied
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De plastic zak verdwijnt hier komt de PMD-zak (Plastic Metaal en Drankkarton) voor in de
plaats.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3. ‘Het invoeren van een PMD-zak zorgt voor een reductie in
restafval’

(n=381)
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Er mag tamelijk veel in de nieuwe zal. Nog een paar jaar, en we kunnen weer
gewoon alles bij elkaar in de oude vertrouwde komo-zal gooien.
Perfect. Goede regeling,
Wij wonen in de voorbeemd en hebben dit al geruime tijd en inderdaad rest afval is
nu minimaal. Wij zijn erg tevreden over het nieuwe systeem
Al jaren let ik op hoe ik inkoop. Maar sommige spullen worden zo ingepakt dat je
wel erg veel afval krijgt. Goed scheiden is dan zeker belangrijk.De PMD zak voldoet
nu al. Wat het is voor huishoudelijk afval een heel gemakkelijke afvalzak. Wanneer
dit allemaal niet meer bij het restafval zit gaat het zeker mindere. Tetrapakken niet
meer bij het restafval scheelt echt heeeeeel veeel
Als je nu al goed afval scheid dan reduceert alleen de afvalstroom ( lees ook kosten
voor de inwoners ) mbt zuivelpakken en metalen
Drankkarton gaat in de praktijk bij het oud papier
Er mag wel een duidelijker, eenduidige omschrijving komen wat er nu wel en niet in
deze zak mag. Nu zijn er discussies: wel of niet.
Het is fijn dat we ons blikafval en drankkartons nu ook op een makkelijke manier
kwijt kunnen. Voorheen moesten we het blikafval apart houden en bij de
milieustraat inleveren. En omdat er in het dorp geen inzameling bestond voor
drankkartons (zoals in andere dorpen bij supermarkten) is dit een goede oplossing.
Is nog te vroeg hierover een gedegen antwoord te geven, maar in theorie lijkt me
dat wel ja
als je in het voorgaande systeem het afval niet goed scheidde dan geeft het een
reductie. Er is in principe niet meer veranderd dan dat metalen en zuivelpakken in
de pmd zak mee kunnen.
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Alleen de drankkartons verdwijnen uit het restafval, de rest, plastic en metaal was al
geen restafval
Het wordt makkelijker, niet minder daar wij dit gescheiden afval al separaat
inleverden
Waarom zou het restafval verminderen, voorheen brachten we dit naar Gemert
omdat Laarbeek geen voorzieningen heeft...
Wij scheidden het afval al zeer secuur. Alleen het afval ophalen is voor ons
veranderd
Ik weet op dit moment nog te weinig over een PMD-zak om hier iets over te kunnen
zeggen.
Meten is weten dus even afwachten en de dan de balans opmaken
Wij scheiden het heel goed want bijvoorbeeld Metaal verzamelen we en geven dat
aan iemand die het spaart

In de wijk De Voorbeemd zijn er gezamenlijke inzamelpunten voor het afval in de rest van de
gemeente is dit niet het geval.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

4. ‘Gezamenlijke inzamelpunten voor het afval geniet mij de
voorkeur’

(n=381)
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Die punten moeten dan wel in goed overleg gekozen worden en logisch zijn.
Het is wel van belang dat alle inwoners zich aan de regels houden, en niet op de
dagen dat het niet opgehaald afval buiten te zetten of te hangen.
Moeilijke vraagstelling. bedoel je dat al het afval (papier, plastic, groen, glas, etc) op
één plek ingeleverd kan worden? In dat geval ben ik het er sterk mee eens.
Als iedereen zijn zak niet een week van te voren ophangt, of in afgesloten
containers.
Maar alleen als het ondergrondse containers betreft. Zakken in de open lucht op
een centraal punt geeft te veel overlast voor de mensen die er in de buurt wonen.
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Mits het geen storthoop wordt en de buurt er geen overlast van heeft
Prima, mits de bewoners het afval al niet dagen(weken) van tevoren er neer
zetten/hangen. Dit gebeurd wel in wijk De Voorbeemd.
Het maakt het werk efficiënter, alleen ik heb geen zin om heel de straat door te
lopen met m`n afvalzakken
Het verzamelpunt werkt goed voor de zakken ,maar met de containers vind ik het
een ander verhaal, je hoopt iedere keer maar dat je eigen container terug vind. ben
wel van menig dat het ook in de rest van de gemeente verzamelpunten moeten
komen en niet alleen in de voorbeemd
Voor het buitengebied lijkt me het lastig dus hoe gaan ze dat uitvoeren. Wanneer ik
met de auto naar een verzamelpunt moet. Kan ik net zo goed op een eigen gekozen
tijdstip naar de Milieustraat rijden.
Voor ons, prima helemaal mee eens. Hoe zit het met de ouderen of mensen die
slecht ter been zijn ?
Als het een kosten besparing en dus een lasten verlaging zou zijn en op elke
straathoek opgehaald zou worden ben ik daar zeker een voorstander van. Maar niet
als ik verder dan een paar honderd meter zou moeten lopen
Dit zou alleen goed zijn wanneer er inzamel pleinen komen per wijk waar je rest
afval, PMD, kleding, glas en karton in ondergrondse bakken kwijt kunt.
Er zijn mensen die het afval al dagen op het verzamelpunt hebben liggen ,dat moet
toch niet de bedoeling zijn
Gezamenlijke punten in overleg met mensen die dichtbij wonen en controle is vaak
weg bij gezamenlijke punten
Het is makkelijk om het afval voor de woning neer te zetten. Aangezien onze straat
1 kilometer lang is, geniet het voor mij niet de voorkeur om op een inzamelpunt zo
ver van de woning (over verder, elders in het dorp) in te zamelen. Wij scheiden ons
afval al goed en dan vind ik dat de mensen niet nog meer moeite moeten doen om
afvalophalers tegemoet te komen.
Ik ben bang dat dat een rommeltje wordt.
Je moet de drempel laag houden dus meerdere ophaalpunten
Ouderen langer thuis laten wonen en dan ook nog extra sjouwen
Sterk afhankelijk van de afstand van woning tot centraal inzamelpunt.
Waar zet je het neer zodat het voor eenieder acceptabel is.
Word een grote bende
Wordt vaak un gruwelijke janboel
Alleen als het op een goed afgeschermde plaats is.
Ben bang dat op deze aangeweze plekken kleine milieu straten ontstaan en er
vanalles extra gedumd word
Concentratie van vervuiling en zal niet positief bijdragen
Er word niet aan gedacht aan mensen die er moeite mee hebben denk aan bv
gehandicapten en als mensen het verkeerde neer zetten laten ze het een week
staan want het is niet controleerbaar
Geeft op de verzamel plaatsen een afvalberg voor het huis.
Gesjouw met zware containers, opgestapelde PMD zakken voor de deur ( 3 X 2
meter en 1,5 meter hoog ) moeten om 7.30 uur neergezet worden en ze komen ze
na 16.00 uur pas ophalen. Mooie stink zooi voor de deur met zomerse
temperaturen. Daarnaast was ius niet te controleren of PMD restafval of KCA bevat.
Ieder voor eigen deur aanleveren is beter.
Het zou maar voor je deur komen te liggen die rotzooi. Ik heb het gezien op foto`s
van de Voorbemd
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Hierdoor ontstaat meer vervuiling op bepaalde plekken, niemand voelt zich
verantwoordelijk voor een centrale plek.
Ik heb gezien dat mensen veel te vroeg hun afval neerzetten in de Voorbeemd. Als
het voor hun eigen voordeur is, zullen ze dat niet doen. Zo hebben andere mensen
overlast van anderen.
Ik vermoed dat de meeste mensen niet de discipline of het fatsoen hebben om
netjes het afval op tijd te plaatsen en dat je dus na een week nog zakken ziet liggen
van iemand die het ff vergeten was. Er zijn veel tokkies in dit land vergeet dat niet.
Ik vind dit zeer onwenselijk
Ik wil mijn huisvuil niet bij iemand anders voor de deur zetten, als dat ik ook niet wil
dat iemand anders dat bij mij doet. daarbij, mocht om wat voor reden het
afval/papier/etc niet opgehaald worden moet je daar je eigen zakken weer uit de
grote hoop halen, wat niet iedereen zal doen en ze dus tot de volgende ophaaldag
zal laten liggen
In de voorbeeld zie ik regelmatig alle zakken van de hele straat voor een huis liggen.
Dat is niet prettig. En overlast.
In woon in de voorbeemd en vind de bergen zakken een grote puinhoop en een
asociale aanblik.
Je moet niet anderen in je wijk opzadelen met jouw afval. Zo`n grote berg trekt
ongedierte en vogels aan
Je zou maar aan zo een verzamelpunt wonen. Lekker al die rotzooi voor je huis.
Daar zit toch werkelijk niemand op te wachten. En wat denk je van de ouderen voor
wie het al een hele taak is om hun vuilnis aan hun eigen deur te zetten. Weer een
taak voor de mantelzorgers erbij. Mantelzorgers zijn vaak al overbelast komt er dit
ook nog bij.
Moet je met je afval gaan sjouwen, erg onhandig. Daarnaast lijkt het me niet
prettig om vlakbij het inzameling te wonen.
Niemand wil een inzamelpunt voor de deur. Ik ook niet. Niet iedereen neemt
tenslotte zijn verantwoordelijkheid.
Niemand wil zo`n afhaalpunt voor zijn woning. Laat het zo als het was ieder zij afval
voor zijn eigen huis plaatsen.
Niemand zit te wachten op een berg afval voor z`n deur.
Nog erger, ook nog gaan slepen met papier, afval en groen naar de inzamelpunten.
Omdat het altijd voor iemand in de weg staat, als iedereen het bij/voor zijn eigen
deur is, kun je ook gericht iemand aanspreken als die zich niet aan de afgesproken
dagen houd.
Op veel plekken krijgen mensen helaas stinkende afvalbergen voor de deur. Vooral
in de zomer geen aanrader. Er zijn altijd nog mensen die zich niet aan de dag van de
week houden waarop wordt ingezameld.
Veel ouderen kunnen niet met hun afvalzakken gaan slepen.
Wij wonen in een straat waar de huizen redelijk ver uit elkaar liggen, ik vind het
prettig dat we het afval bij ons eigen huis aan de straat kunnen zetten en dat we
niet een eind moeten slepen met zakken afval en kliko`s
Zeker als met zakken wordt gewerkt bestaat de kans, dat er veel zakken voor je
deur liggen en het trekt vandalisme aan. Niet alleen van mensen, maar ook van
dieren, die op de reuk van bijvoorbeeld vleesverpakkingen af komen.
Ik woon in buitengebied. En daar zijn we al blij dat t om de 2 weken komt
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