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Samenvatting
Op stelling "1 “Het is voor mij duidelijk hoe het nieuwe afvalinzamelingssysteem werkt”" antwoordt
in totaal 62% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 25% van de respondenten
antwoordt: "(zeer)mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Hoe weet u welk afval en op welke wijze u het afval aan straat moet zetten?" antwoordt
68% 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 43% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 31% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "3.1 Welk afval bent u meer gaan scheiden?" antwoordt 59% van de respondenten: "GFT
(natuurlijk afval)".
Op vraag "4 Hoe tevreden bent u over het nieuwe afvalinzamelingssysteem?" antwoordt in totaal
28% van de respondenten: "(zeer)tevreden". In totaal 48% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)ontevreden". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op stelling "5 “Sinds het nieuwe afvalinzamelingssysteem is het zwerfafval toegenomen”" antwoordt
in totaal 63% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 8% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag "5.1 Op welke locatie is het zwerfafval volgens u toegenomen?" antwoordt 60% van de
respondenten: "Geen specifieke locatie, maar in het algemeen".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Veghel, waarbij 541 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Afval
Sinds 1 januari 2019 is er een nieuw afvalinzamelingssysteem in Meierijstad. Vanaf dit
moment wordt het afval om de 4 weken opgehaald.

1 “Het is voor mij duidelijk hoe het nieuwe
afvalinzamelingssysteem werkt”
(In hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling?)
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Op stelling "1 “Het is voor mij duidelijk hoe het nieuwe afvalinzamelingssysteem werkt”" antwoordt
in totaal 62% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 25% van de respondenten
antwoordt: "(zeer)mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

•
Mee eens

•
•
•
•

Daar ik goed het nieuws volg maar voor veel mensen erg onduidelijk.
De gemeente heeft informatiebrieven verstuurd en er was genoeg informatie in
het Gemeentenieuws te vinden.
Om welk afval gaat het? Het restafval werd vorig jaar ook al om de 4 weken
opgehaald, dus daar is niets veranderd. Wat anders is dat GFT-afval voortaan elke
week opgehaald wordt i.p.v. om de 2 weken. Een raadpleging is prima, maar dan
moeten de vragen wel goed zijn. Anders geldt voor de uitkomst het riro-principe:
rommel in, rommel uit.
Waardeloos
Graag info beschikbaar maken op afvalwijzer wat in plastic zak mag etc. En Bv wat
doe ik nu met metaal? Tip: Papier ophaaldata ook opnemen in afvalwijzer
Het is me alleen niet duidelijk of je de penning die je kregen hebt voor de
milieustraat ook bij moet hebben voor de gratis route
Het is wel duidelijk, maar niet logisch.
Het was er onduidelijk en soms verwarrend. Afval wordt op drie verschillende
dagen opgehaald. Daarnaast was het voor Veghel onduidelijk dat de plastic
zakken dichtgeknoopt moeten zijn. Dat was eerst niet zo of deze afvalverwerker
maakte daar niet zo'n punt van.
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•

Het zou handig zijn als het oud papier er ook op stond
Ik denk dat het mij duidelijk is, hoewel ik aarzel over het begrip 'nieuwe
afvalinzamelingssysteem'. We doen toch al jaren aan gescheiden
aanbieden/ophalen van plastic, papier, groen, en grijs? Het enige verschil is de
wijziging van de frequentie per afvalstroom. Sommige mensen zullen dit lastig
vinden als ze hun scheidingsgedag niet aanpassen. De onderbouwing hiervan door
de gemeente is veel te mager gecommuniceerd.
Ik gebruik de afval app, dat maakt veel duidelijk omdat er veel veranderd is!
Ik weet hoe het werkt, maar daarbij ook dat de gemeente niet voldoet aan de
levering van de zogenaamde "druppel"
Mits het anders wordt georganiseerd.
Zou goed zijn als de ophaler ( v kaathoven) het ook weet
Hoe e.e.a. zou móeten werken is duidelijk. Dat het systeem momenteel absoluut
averechts werkt is evident.
Ik
De wijzigingen zijn in ieder geval gericht op de portemonee.
De kosten voor de milieustraat zijn buitensporig.
Ik zal daarom ook al wat mogelijk is gaan dumpen in het buitengebied, eens kijken
wie er dan met de kosten komt te zitten.
De wisselende dagen van ophalen zijn erg verwarrend
Een slechte voorlichting van uit de gemeente
Heb het nergens gelezen.
Het is dat ik mijn afvalkalender volg anders was het voor mij erg onduidelijk.
Ik heb nog steeds geen druppel onduidelijkheid bij de milieustraat belachelijke
prijzen
Nergens is te vinden op welke dagen het oud papier door gemeente Veghel word
opgehaald.
Op woonerven źijn inzamelplekken niet duidelijk aangegeven.
Waar moet ik met mijn blik naar toe
De diversiteit aan ophaaldagen maakt het onoverzichtelijk.
Het is belachelijk dat als wij een 'kleine' container hebben en de interval van afval
verzamelen na 4 weken gaat, wij geen aanspraak kunnen maken op een grote
container zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
Het is redelijk duidelijk voor mij zelf, maar voor mijn opa en oma is het totaal
onduidelijk. Naar mijn weten hebben meer ouderen daar last van
Het is van de zotte dat de groenbak vaker wordt opgehaald dan het restafval, en
zéker in de zomer is dit onacceptabel! Draai het om!
Ik kan sinds 3weken de app openen,en natuurlijk allemaal andere dagen
Onduidelijkheid over de druppel die maar uitblijft en wanneer welke kliko naar
buiten mag was in t begin voor iedereen n verrassing.
Waarom een-druppelgeven-voor de milieustraat? Bij verlies kost deze €25.00
D.m.v. Briefing en bedragen vermelden wordt alles duidelijker
Nee niet echt, ik vang her en der wat op over de onvrede. Ik vind het systeem van
de druppel bij de werf niet handig, vooral de rekening einde van het jaar.
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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=531)
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Op vraag "2 Hoe weet u welk afval en op welke wijze u het afval aan straat moet zetten?" antwoordt
68% van de respondenten: "Via mijnafvalwijzer.nl".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afvalwijzer app (2x)
AfvalWijzer app (2x)
Als mijn bak vol is, ga ik naar de AfvalWijzer kijken
App (2x)
App AfvalWijzer
Brief gemeente
D.m.v. de brief die we in de bus hebben gekregen
Folder in de bus
Foutieve afvalwijzer
Gelezen in veghelse courant
Ik gebruik de app. Maar 1 vaste dag zoals vorig jaar was makkelijker
In mijn agenda genoteerd en via de app
Kalender op de website van de gemeente
Krant
Maar dan nog niet duidelijk, want had afvalbak aan straat gezet en niet geleegd.
Maar is nog steeds onduidelijk hoe het zit
Mijn agenda
Op de website mis ik wat te doen met blikafval en wat met koffiepads en theezakjes
Publikatie in regiokrant
Social media
Stadskrant
Verschrikkelijk dat het nu gescheiden is over 3 dagen. was altijd alles op dezelfde dag van de
week.
Via de afvalwijzer
Via de afvalwijzer app (2x)
5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via de brief die verspreid is huis aan huis
Via de brief van de gemeente
Via de VvE-informatie over afval
Via Google
Via media
Vragen aan de buren
Wanneer is duidelijk, maar niet hoe precies
Wordt aangegeven op infobord flat
Zie hieronder
Zijwaartse kalender

Toelichting
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Afvalophaler is niet consistent: hij komt van rechts of links aangereden. Niet logisch
Als de gemeente zelf aangeeft dat blik bij het plastic mag en dat 2 weken later weer intrekt
werkt dit onduidelijkheid in de hand.
Alle berichtgeving duidt op ondeskundigheid van de bevoegde instantie.
De indruk bestaat dat men zelf niet goed weet hoe of wat en geen deskundig onderzoek
vooraf heeft gedaan.
Neem bv de zgn verzamelplaatsen van de bakken waar totaal niet gekeken is naar afstand.
Blijkbaar via mijn afval wijzer is zo'n enquête toch nog ergens goed voor
De informatie van gemeentezijde rondom de aanpassingen van ophaaldata is veel te passief
geweest. (Je moet zelf op de gemeentesite op zoek gaan en papierophaaldata zijn niet
opgenomen in de afvalwijzer)
Enige nadeel is dat ik niet altijd een melding krijg van afval ophalen
Helaas kan ik niet alle informatie vinden via deze app. Deze app toont geen informatie over de
ophaalmomenten voor het papier.
Het huis-aan-huis ophaalschema is voor iets basaals net iets te complex. Er zijn drie stromen a,
b en c. Stroom a is elke x weken, product b is elke z weken en variant c wordt om de y weken
gehaald. Dan is het ook nog zo dat je iets thuis opgepast voordat je het aan de weg zet. Ik zie
dat in de wijk vaak fout gaan. Met als gevolg een vervuild straatbeeld.
In Veghels Buiten deel waar de Buitendreef in valt gaat het echt slecht. Tijdens het uitlaten van
de hond zie je op allerlei dagen dingen buiten gezet worden.
Papier word helaas niet in de app gemeld.
Maar afvalwijzer 2019 klopt niet: 30 sept. gft en 29 okt. plastic staan er niet op; 30 april plastic
staat bij aug. Bovenaan lijst is plaats over, dus alles naar boven schuiven en probleem is
opgelost. Heb hierover begin januari al mail gestuurd, maar oplossen lijkt toch te moeilijk voor
gemeente. Maar alles op dezelfde dag net als voorheen is veel duidelijker voor iedereen.
Maar voorheen was dat kijke op de afvalwijzer alleen ter controle, nu weet ik niet meer hoe
vaak ik moet kijken. Het is veel ingewikkelder geworden.
Mijn adres Sluisstraat 27 staat niet in deze afvalwijzer.
Papier ophaaldagen worden niet gecommuniceerd via onze buurt vereniging de 3H'S, en
afgelopen jaar veel te weinig opgehaald, maar 1x in de 2 maanden, wekt ook zwerfafval in de
hand
Ze krijgen er toch geld voor als ze het ophalen
Vanwege verschillende dagen verschillende soorten afval
Veel mensen weten niet dat blik niet bij het plastic mag, daar het in veel gemeentes wel mag
en er laats bij de uitzending van Een van Daag werd gezegd dat blik bij plastic mag, meer
eenheid zou veel beter zijn.
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•
•
•
•

Verspreid een flyer met afval ophaaldagen ook per post per wijk. Vooral ouderen zijn digitaal
nog niet zo vaardig. Zo'n flyer hoeft niet meteen fancy en duur te zijn maar is wel overzichtelijk
en wordt nog steeds in kastdeurtjes geplakt.
Vooraf heeft de gemeente via de post informatie toegezonden en wekelijks staat er iets over
in de stadskrant.
Vooral is het weer anders
Wanneer is mij duidelijk, hoe niet.
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Met het nieuwe afvalinzamelingssysteem is de prijs van de grijze container 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=519)
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Op stelling "3 “Door de prijsstijging houd ik me meer bezig met het scheiden van afval”" antwoordt in
totaal 43% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 31% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•
•
•

•

Mee eens

•
•
•
•

GFT, plastic en papier is gratis maar het restafval is echter heel stuk duurder
geworden. Deze bood ik meestal maar 3 keer per jaar aan, maar met het nieuwe
systeem zou ik daarmee nu in het totaal toch duurder uit zijn. Probeer dit jaar dus
maar 2 keer aan te bieden.
Grijze container is te groot, kleinere containers aanbieden ( niet omruilen, actie
moet van de gemeente uitgaan)
Ik deed dit al dus veranderd niets voor mij.
Ik scheide al maar ben nu tegen mijn kinderen strenger dat ze MOETEN scheiden.
Ik vind het wel jammer dat in deze raadpleging de tariefstelling van de
milieustraat buiten beschouwing gelaten wordt. Die tariefstelling is veranderd van
per kilo naar per kubieke meter. Dat is zowel een behoorlijke financiele wijziging,
als een structuur wijziging. Hoeveel kilo 4 eetkamerstoelen wegen is een kwestie
van wegen, maar hoeveel kubieke meter diezelfde eetkamerstoelen zijn is
onduidelijk (telt de maat van de stoel en betaal je dan ook voor de lucht of telt de
maat van de gedemonteerde stoel?)
Schandalig hoge prijs. Dit resulteert in stinkende containers omdat deze lang niet
geleegd worden!!!
Dat deden wij al.
Dat deed ik al zeer bewust.
De prijsstijging is deels doorslaggevend geweest maar vooral de wekelijkse gratis
groen afval ophaal. Ik deed al veel aan afvalscheiding maar door de gratis en
wekelijkse ophaal van groen afval, heb ik minder (stinkend) restafval gekregen.
Deed ik altijd al, wordt wel steeds duurder daardoor lijkt t wel....
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Dit is noodgedwongen
Hoewel wel altijd al afval deden scheiden zijn we nu nog strikter.
Jammer dat de vaste kosten nog steeds 120 euro per jaar zijn. En dat je maar 2
maten grijze bak kunt kiezen. En dat wij nog steeds geen kleinere bak hebben, die
we in oktober aangevraagd hebben.
Maar wij houden ons al strikt aan het afval scheiden ! Alleen dat versterkt door de
prijsstijging.
Onder enige dwang.
Afval scheiden deed ik al, de prijsstijging is geen reden om er extra op te letten.
Altijd al alles gescheiden
Dat deden we al.
Dat dedn we al
Deden we al.
Is niet nog meer te scheiden
Door de prijsstijging op de gemeente werf werkt men in de hand dat afval in de
grijze container gaat of mogelijk wordt gedumpt.
HET MOGELIJKE DOEN WE.
Het werkt afval dumpen in de hand , en men gaat afval in lege plastic flessen doen
en deze gaan in de Heroes zakken. Lege potten worden gevuld en gaan in de
glasbak. Ik zie regelmatig dat men stopt bij openbare prullenbakken en daar
tasjes in gooien
Ik hou blikjes appart en moet ze dan zelf wegbrengen terwijl het in Uden bij het
plastic mag en uit vertrouwbare bronnen komt het allemaal op de zelfde stort.
Mijn motief is op de eerste plaats mee te werken aan verbetering van het milieu
Vlgd mij stelt de gemeente meijerstad dat de prijzen niet of nauwelijks zijn
gestegen dus vraagstelling klopt niet
Was al zeer goed bezig. maar nu het zoveel duurder is geworden lijkt het wel alsof
ik voor het goede scheiden wordt bestraft.
We scheiden alles al zoveel mogelijk.
Wij hebben altijd alles al gescheiden dus ik word hier nu niet voor beloond. En
wat er nu gaat gebeuren is dat de niet milieu bewuste alles in de groenbak duwen
want dat is gratis
Als je toch al zo vee betaald voor de zwarte Kliko en niet meer op gewicht dan
maar vol stampen
De prijsstijging is belachelijk.
Deed ik al (2x)
Doe het al jaren voor een gezonde planeet niet voor geld
Het bevreemd mij dat de groencontainer nu gratis is. IPV daarvan had de
gemeente burgers een goede compostbak kunnen aanbieden waardoor ze zelf
compost maken en dus minder afval opgehaald hoeft te worden. Nu rijden de
vrachtwagens voor groenafval vaker de route dan vroeger. Is in mijn ogen niet
duurzaam.
Het stijgen van de prijzen draagt niet bij aan het opvoeden van mensen.
Ik deed alles al apart.
Ik deed hierin al zo goed mogelijk mijn best
Ik doe al zo veel als mogelijk aan afval scheiding. Het feit dat de prijs omhoog gaat
is alleen winstverhogend voor de gemeente.
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•
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IK HIELD ME ALTIJD AL BEZIG MET GOED SCHEIDEN VAN AFVAL, MAAR HET
WORDT TÓCH DUURDER! OMDAT JE DAN HET GEVOEL KRIJGT DAT HOE GOED JE
OOK SCHEIDT HET WORDT TÓCH DUURDER DUS WAAROM ZOU IK NOG?
DUIDELIJK DAT GOED SCHEIDEN NIET WORDT BELOONT MAAR BESTRAFT.
Ik scheid mijn afval al jaren
Ik was al bewust bezig
Ik zag alleen de bestuurder van de afvalwagen, waar voorheen 3 man personeel
nodig was!!!
In Veghel betaalden we voorheen ons afval per kilo, werkte goed ter bevordering
van afvalscheiding. Het nieuwe systeem spoort sommigen nu slechts aan tot
dumpen van zwerfafval.
Je wordt lucratief om afval gratis op te laten halen
Mijn belangrijkste drijfveer is de noodzaak afval te scheiden, maar het is prima
dat het prijsmechanisme daarvoor ingezet wordt
Voorheen betaalde ik restafval per kg en per lediging. Dat stimuleerde meer dan
nu. Nu is het de kunst om de bak telkens zo vol mogelijk te krijgen
We scheiden al heel veel afval (1-2x 120L container per jaar), dus niet meer mee
bezig.
Wij houden al veel rekening met afvalscheiding
Wij scheidden al grondig.
Wij scheiden heel goed het afval. Jammer dat er prijs stijging plaats vind als we
bijna geen grijs afval hebben
Dat deden we al. Onze grijze container komt daardoor al veel minder aan de
straat
Dat deed ik al heel goed.
Het kan in mijn huishouden niet beter
Dat deed ik al.
Deden we al.
Deed ik al.
Dit deed ik al, een asociale verhoging van de prijs verandert daar niets aan.
Door de enorme prijsstijging is het erg interessant om extra zaken bij het groen of
plastic te doen. Daarbij betaal je niet per kilo maar per afhaal keer. Met andere
woorden. Als de bak toch aan straat moet, doe alles er maar in. je betaald er toch
voor.
Door de prijs steiging krijg je juist meer zwerfafval!
Heb altijd het afval goed gescheiden
Het word de burger erg onduidelijk gemaakt
Hield mij daarvoor ook al veel bezig met het scheiden van afval.
Ik heb dat altijd gedaan en men zou zich moeten schamen als dat nu wel zo is
Ik houd me al jaren hier mee bezig; voor mij is er niets veranderd.
Ik scheid afval voor het milieu.
Ik scheid het afval al eerder
Ik scheidde al goed, prijs maakt voor mij niet uit. Grote meerwaarde is het
wekelijks legen van de groene kliko, die gebruik ik wel meer nu dan voorheen.
Wekelijks en gratis legen van groene kliko heeft met name straks bij langere een
warmere dagen echt toegevoegde waarde.
Ik was hier al bewust mee bezig.
In Veghel hielden we ons daar door Diftar al mee bezig.
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•
•
•
•
•
•
•
•
Weet niet

•
•

Waarom moet die prijs omhoog?? Waarom moet ik per volume betalen en niet
per kilo op de milieustraat, waarom allemaal zo omslachtig??
We hebben altijd afval gescheiden.
We zijn een gezin met 2 kleine kinderen. Het afval scheiden gebeurd alleen in de
zin van groen, grijs en luiers. Een plastic zak met plastic afval in de schuur of waar
dan ook nodigt daarnaast alleen maar uit voor ongedierte!!!
Wij hebben altijd al alles gescheiden
Wij houden ons altijd al bezig met afval scheiden; prijsstijging heeft daar geen
invloed op
Wij scheiden afval al jaren!
Wij scheiden altijd al maar VEEL TE DUUR,!!!
Wij scheiden ons aval al jaren keurig netjes
Gooi nu regelmatig afval weg in de kledingcontainers of bij vuilnisbakken in het
buitengebied.
Het is te kostbaar geworden om bij de gemeentewerf te storten.
Weet niet of ik me meer met scheiding ga bezig houden.
Ik weet wel dat ik sávonds laat met de hond uitlaten mijn afval zal dumpen in de
wijk.
Bespaart me toch veel geld.
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3.1 Welk afval bent u meer gaan scheiden?
(Leesinstructie: vergeleken ten opzichte van vorig jaar. Meerdere antwoorden mogelijk)
70%
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Op vraag "3.1 Welk afval bent u meer gaan scheiden?" antwoordt 59% van de respondenten: "GFT
(natuurlijk afval)".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blik (3x)
Blik, metaal
Blik, spuitbussen en andere metalen.
Blikjes
Deed ik al (3x)
Gft
Hout in de kachel, metaal, verpakkingen in de winkel
Ik deed al veel maar nu nog meer
Ik doe al jaren 100% scheiden
Luiers
Metaal
Metalen, wordt wel moeilijk gemaakt voor de burger.
Restafval
Restafval in grijze container
Scheid alles al zoveel mogelijk
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behalve GFT scheidde ik alles al, ben recent GFT ook apart gaan doen.
Ik ben en was er al heel bewust mee bezig.
Ik deed dit al
Ik heb altijd al bewust gescheiden
Ik scheid mijn afval al jaren op de voorgeschreven wijze.
Ik scheidde alles al
Ik zou het erg prettig vinden als ook metaal bij het plastic en drankkartons mag. Dus
PDM inzameling net als in andere gemeentes. Dat zou het puntje op de i zijn.
Niet in vergelijking met vorig jaar.
Nog steeds niet helemaal duidelijk waar dit bij kan. Er wordt aangegeven bij restafval,
bij milieustraat maar is het dan restafval of oud ijzer (betalen of gratis) en ik heb ook een
keer in stadskrant gemeente pagina gelezen dat het in de glasbak mag.
Ook voorheen zo veel mogelijk gescheiden
Scheidde al alles
Wij deden alles al zo goed mogelijk scheiden
Wij hebben altijd al het afval gescheiden
Wij scheiden alles al zorgvuldig. Het enige restafval dat wij hebben is kattenbakkorrels
en plastic met aluminium binnenkant
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4 Hoe tevreden bent u over het nieuwe
afvalinzamelingssysteem?

(n=518)
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Weet niet

Op vraag "4 Hoe tevreden bent u over het nieuwe afvalinzamelingssysteem?" antwoordt in totaal
28% van de respondenten: "(zeer)tevreden". In totaal 48% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)ontevreden". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
tevreden
Tevreden

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ik ben vooral tevreden over het wekelijks ophalen van GFT-afval en dat het
gratis is. Vooral in de zomermaanden voorkomt dat een boel stank.
Als ik de gemeente was zou ik het blik ook in de plastic zak doen nog minder
rest afval.
Ik kan nu wel een kleinere grijze container gebruiken
Ik vind het veel te duur
Maar niet tevreden over de manier waarop sommigen anderen in de straat /
wijk ermee omgaan. Vaak veel te vroeg plastic afval aan de lantaarnpaal, met
niet-plastic erin, containers die te lang blijven staan of er al veel te vroeg staan
Persoonlijk in mijn wijk super tevreden! Maar echt belachelijk en triest dat mijn
alleenstaande moeder van 74 jaar en haar oude buren in de Koolenkampenwijk
moeten sjouwen met klikos, plastic en papier. Schandalig! Ik ben als dochter
niet telkens aanwezig als de klikos, plastic, papier, aan straat mogen worden
gezet (pas s avonds laat of heel vroeg!) dus kan het niet voor haar doen. In die
wijk moet echt een betere oplossing worden gevonden. Want dit is echt
schandalig!!!!!!! In wijk t ven zie ik de vuilophalers ook meerennen met de
vuilniswagen en de klikos goed neerzetten. In deze wijk moeten ze dat dan
maar extra doen en klikos klaarzetten.
Van mij mag er zelfs bezuinigd worden op het ophalen van het gft in de
wintermaanden. Ik krijg in deze maanden mijn gft-kliko met geen mogelijkheid
vol iedere week of iedere twee weken.
Voor veel mensen is het toch lastig wat bij het plastic, gft wel en niet mag. Ik
zou aanraden om een reminder te sturen op alle adressen in de gemeente.
Wij hebben een ondergrondse afvalcontainer. Deze.is een stuk kleiner en
daardoor een stuk duurder. Klagen hierover heeft geen zin. SCHANDE. !!!
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Afval bij milieustraat zou gewogen moeten worden zodat de vervuiler betaald.
nu is het een schatting waardoor burgers meer zaken vermoedelijk in de
container gooien en niet meer naar de milieustraat waardoor minder afval
wordt gescheiden.
Alles van 1 dag woensdag naar diverse dagen vraagt meer alertheid.
De bakken worden op een andere plek teruggezet. Vind ik irritant
De druppel is natuurlijk een gedrocht geweest of nog. Daarin is zoveel niet goed
gegaan (sommige kregen er drie, ik zelf had er geen, inmiddels heb ik hem ook)
De ene keer vroeg, de andere keer later, auto komt van links aangereden, of
van rechts. Dus moet een 'loper' de containers verplaatsen.
De grijze container is duurder en de groene voor niets. In het buitengebied
hadden wij al geen groene container. In het buitengebied wordt het duurder en
binnen de kom gaan er op vooruit.
Fijn dat apart inzamelen gestimuleerd wordt, jammer dat het allemaal zo
chaotisch verloopt.
Het afvalinzamelings-systeem is niet alleen de inzameling als activiteit, maar
ook de communicatie met de inwoners gericht op een actieve deename aan
correcte scheiding. Krachtige en voorshands permanente 'opvoeding' is nodig.
Schakel de social media meer in met voorbeelden van goed en slecht gedrag.
Een soort van naming en schaming om nonchalance in het aanbieden van afval
aan te pakken. Is er een gemeentelijke verordening op basis waarvan flinke
boetes uitgedeeld kunnen worden. aat de handavers maar eens op de
ophaaldagen door wijken lopen.
Het geeft onduidelijkheid, dat er op meerdere dagen van de week afval
opgehaald wordt.
Ik moet het nog ervaren
Ik vind dat van Kaathoven lomp met alles omgaat. Bakken die omvallen en zo
worden achtergelaten.
Jammer dat je grijze bak na het legen op de rand en binnenkant zijkant honden
stront zit
Route wordt nu 3 keer gereden. Extra milieu belasting. Extra kosten. Oude
manier was perfect.
Te vroeg
Voor mij veranderd er niets. Echter zie ik dat er vaak afval ( plastic wat onjuist
opgehangen is) nu consequent niet meegenomen word. Dit begrijp ik, maar de
zak word op de grond gelecht en niet gesloten, waardoor het gaat zwerven, en
een slordig straatbeeld geeft. Wat in eerste instantie natuurlijk de fout is van
diegene die de zak er neer heeft gehang.
We hebben nog geen container aan de straat gezet sinds de invoering, maar
vinden het wel vreemd dat de aangewezen plek voor onze container totaal niet
logisch is. We moeten honderden meters meer lopen dan nodig is. Waarom
mogen we niet zelf een plek kiezen???? Ik snap dat er minder plekken zijn waar
ze komen, maar waarom mogen wij onze container dan niet aanbieden op de
dichtstbijzijnde plek?
.
Afval brengen naar de milieustraat wordt onaantrekkelijk gemaakt. Er werd ons
daar verteld dat of wij nu 1 vuilnis, ak brengen of de hele auto vol we voor
beide 20 euro kwijt zijn. Dit vind ik erg oneerlijk. Hierdoor gaan mensen meer
illegaal dumpen.
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Afval op milieustraat aanbieden is willekeur. Aanbieden en dan volume
schatten is niet eerlijk. Waarom niet per kg per soort afval. Is nu nagenoeg
onbetaalbaar geworden. Restafval zal gigantisch toenemen. "A-sociale" mensen
dumpen het ergens en afval wordt nu door gemeente toch wel opgeruimd.
Container wordt na leideging maar ergens neer gezet.
De gemeente voldoet zelf niet aan de levering van de "druppel"
De structuur is veel minder duidelijk
De vervuiler betaalt. Dat systeem is gewijzigd.
Foute informatie: Blik in de glasbak !!!!!!!!!!
Door de prijsstijging krijg je meer afval dumping en zwerfvuil denk ik .
Druppel voor Milieustraat vind ik helemaal niets gewoon direct met pinpas
afrekenen is veel beter!
Eerlijker afrekenen per kg. i.p.v. per keer .
Eerst werd er per kilo afgerekend . Nu maakt het niet uit. De vervuiler betaald
nu dus net zoveel als de niet vervuiler
Er blijft veel afval in het dorp liggen. Vooral de plastic zakken. En het zwerfafval
neemt toe.
Fijn , die zakken aan de paal voor je huis
Fijn dat groene kliko elke week komt. Erg gek dat er bij het plastic geen blik
mag. Zo zit ik nog met meer restafval. Vervelend dat plastic zo ‘snel’ word
afgekeurd.
Het is te duur geworden, met als gevolg dat er meer wordt gedumpt. Dit
veroorzaakt mede een onverschilligere mentaliteit.
Het is vooral onhandig dat er geen vaste dag meer is voor het afval (voorheen
donderdag), daarnaast is het nu duurder. Het is fijn dat de gft vaak wordt
opgehaald nu, maar sommige gezinnen hebben nou eenmaal veel restafval
(luiers ed) wat nou eenmaal niet gescheiden kan worden. Ik vind het een
achteruitgang dat ik zelf naar de milieustraat moet rijden eens in de zoveel tijd
om mijn restafval weg te brengen, ipv dat de grijze bak gewoon wat vaker
opgehaald wordt voor degenen die dat nodig hebben (en dan vind ik het geen
probleem om daarvoor te betalen). Met het eens in de maand ophalen behaal
je naar mijn mening geen milieu-winst (netjes scheiden deed ik al) maar
benadeel je alleen maar de jonge gezinnen die nou eenmaal meer restafval
hebben.
Ik moet mijn kliko nu steeds aan de overkant vd straat gaan halen. Terwijl er
voor een groot deel aan de overkant vd straat geen klikos staan om op te halen.
Ik vind het erg vervelend dat het elke keer andere dagen zijn.
Lastig dat alles op verschillende dagen is.
Meer kosten blj de milieustraat voor rest afval
Mensen gaan afval op de verkeerde plekken weggooien om maar niet meer te
hoeven betalen
Met name het plastic afval is een bron van ergernis. Sommige mensen hangen
het plastic afval al dagen van te voren aan de lantaarnpaal. Soms is het niet
opgehaald en laat men het gewoon maar hangen. Bijzonder irritant als dat dan
net bij jou voor het huis is.
Moet veel verder lopen om kliko en plastic aan de weg te zetten. Er is ook nog
steeds geen tegel met wit logo van kliko in de bestrating en meer palen met
ringen voor plastic is ook niet overbodig. En vooral heel uitgebreide papieren
lijsten naar inwoners versturen wat wel en wat niet bij groen, rest of plastic
mag
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Moet verder weg met de container en vind het vervelend om verschillende
ophaaldagen te hebben. Plastic zakken moeten teveel bij elkaar zodat de helft
op de grond ligt.
Niet handig dat alles op verschillende dagen wordt opgehaald, dat is voir veel
bewoners (nog) niet duidelijk
Nu staan er de hele week containers buiten en het plastic hangt er ook
dagelijks... niet een mooie aanblik. Niet iedereen (de meeste niet) houdt zich nl.
Aan de ophang/buitenzet dagen
Om de 4 weken te lang vooral in de zomer
Plastic zakken hangen veel te vroeg buiten en niemand weet van wie ze zijn. Als
er een kliko zou komen en deze staat op naam zou het gemakkelijker zijn om te
controleren ook op fout afval
Prijsstijging is belachelijk. Alsof we al niet genoeg betalen.
Rest afval is te weinig 1x in de maand.
Scheve verhouding ophalen afval. Zo wordt plastic maar om de paar weken en
groen wel wekelijks opgehaald. De tag van de milieustraat maakt het niet
inzichtelijk hoeveel kosten er daadwerkelijk gemaakt worden, pas bij de
jaarrekening terwijl je eerst gewoon direct af kon rekenen.
Schijnbaar weet niet iedereen hoe het werkt?
Tarieven milieustraat zijn niet acceptabel erg veel zwerfafval in het Geerbosch
en op industrie terreinen Schijndel
Te duur om een kliko buiten te zetten
Te veel verschillende dagen
Te veel verschillende dagen en 1x in de 4 weken de rest container vind ik te
weinig.
Van Kaathoven moet ook haar werk goed doen en dat gebeurt niet
Was wel makkelijk dat alles op maandag werd opgehaald.
Mijn groenbak werd niet goed leeggemaakt, deze zat nog half vol.
Zeer dure grijze container en een waardeloos druppel systeem meteen pinnen
ter plekke en het is afgewerkt inlaat van einde jaar een dikke rekening.(Dit lijd
tot meer illegaal dumpen denk ik)
De groene container mag van mij naar 1 keer in de twee weken.
1 maal per maand voor rest afval is te weinig. Als men een keer afval niet kan
aanbieden heeft men een groot probleem.
Wanneer oud papier opgehaald wordt?? Geen idee waar ik dit terug kan
vinden.
1x in de 4 weken is voor ons net genoeg, echter als je het 1x mist niet. We zijn
regelmatig niet thuis waardoor de container soms niet geleegd wordt, dan zit je
4 weken extra met het afval opgescheept. Naar de werf rijden is bijna geen
optie, aangezien de openingstijden niet van deze tijd zijn.
Afvoer grof vuil is geschrapt. Veel inwoners hebben geen mogelijkheden om
grof vuil naar de gemeentewerf te brengen. Ook de druppel heb ik niet
ontvangen.
Bakken moeten bijna honderd meter verderop gezet worden, en zijn altijd zoek
na het legen.
De bakken staan op de parkeerplaatsen als ze leeggemaakt zijn
Dit geldt voor het plastic
Door per restafvallediging 15 euro te vragen werk je (nachtelijke) dumping in
de hand. Zag net alweer 2 blauwe vuilniszakken langs de udenseweg ter hoogte
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van het laarpark in de berm liggen )woensdssg 27 feb.).En de prullenbak bij het
Heibosch Bunderspark puilt weer uit.
Een keer per maand de bak ophalen is vanwege de stank minimaal nodig. Je
betaald dan de volle mep. Ook als de bak maar half vol is. Per kilo was eerlijker.
Grijs word te weinig geledigd
Heb contact gehad met de gemeente over het niet ontvangen van "de druppel"
kreeg uiteindelijk bericht van de gemeen te dat MIJN DRUPPEL verstuurd was.
Vervolgens telefoontje dat ik bedrijf ben en geen druppel ontvang ik
aangegeven dat ik azlleen gratis afval plastic papier en bruingoed daar wil
afleveren. jammer maar als kleine zelfstandige middenstander met winkel ben
ik niet welkom. Ik heb vervolgens mij probleem voor gelegd ( ik heb bij mijn
winkel een defecte printer staan , heb dar verwijderingsbijdrage voor betaald
maar mag m niet inleveren want als bedrijf mag ik niet op de milieustraat
komen) kreeg uiteindelijk het advies om met de druppel van een ander naar de
milieustraat te gaan !! Frauderen mag dan blijkbaar wel ??? Verder heb ik altijd
netjes het bladafval voor de gemeente opgeruimd en aangezien er geen
bladkorf in de buurt staat netjes naar de milieustraat gebracht maar hoop dat u
begrijpt dat dat ook over is. Zou hier graag reactie op ontvangen !!!
Heel vervelend, met name in de warme zomermaanden dat de grijze container
(restafval) maar een keer per vier weken wordt opgehaald. Trekt ongedierte
aan.
Ontevreden dat er geen grofvuil meer wordt opgehaald. Dat leidt tot zwerfafval
en daarmee extra kosten voor de gemeente. Deze week al meteen een
voorbeeld van een bankstel dat de gemeente in het bos bij de Vlagheid moest
ophalen.
Het is een romneltje!!!! Nu komen ze op maandag, dinsdag en vrijdag ophalen.
Niet praktisch dat het verdeeld is over 3 dagen.
Hoe u het ook wend of keert de communicatie was zeer slecht, ik geb meteen
gereageerd dat wij een kleinere kliko wilden , ben daarvoor naar de milieustraat
gereden kon niet uiteindelijk Nasr zes telefoontjes krijgen we in april een
kleinere container aangevraagd in januari
Ik probeer het afval zo goed mogelijk te scheiden, maar als je de grijze bak
vergeet buiten te zetten of je bent op vakantie stapelt het afval snel genoeg op.
Ik vind de prijzen veel te hoog. Ik merk nu al meer zwerfafval en ik hoop niet dat
het tot nog meer massale dumpingen leidt.
Meer geld kwijt , naar de gemeentewerf is ook duur ! In Schijndel weet je niet
eens wat het kost. Vroeger een aanhanger met een bank , kostte me €5 ,
hoorde nu van een kennis dat hij €30 moest betalen ?
Te prijzig.
Metaal wordt niet gescheiden.
Bakken, zakken. Geen eenduidige manier zoals gescheiden containers zoals in
andere gemeenten. De plastic zak is een stap terug.
Verschrikkelijk dat het nu gescheiden is over 3 dagen. was altijd alles op
dezelfde dag van de week.
Vind het schandalig dat de grijze kliko die meest op straat stonden 1xper 4
weken wordt gehaald. We hebben al een grote kliko vanwege het grote gezin
en zitten met extra zakken die niet meer erin kunnen. Bij stort werd het elke
zaterdag gebracht maar is nu niet meer haalbaar om dat het zo duur is
geworden. Vind het te bizar voor woorden!
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Voorheen hadden we op woensdag een ophaal ronde
Nu moet ik Maandag ,dinsdag en woensdag iets aan de straat zetten
Grijze bak ledigen kost veel te veel
Het ophalen van de groenbak hoeft echt niet iedere week , maar om de 14
dagen ruim voldoende
Ik hou me keurig netjes aan de instructie , maar de containers worden door van
kaathoven iedere keer aan de overkant van de straat neer geplurt ?????
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Waar moeten we de kliko's neerzetten .er is naar mijn mening te weinig
stoeprand om ze allemaal corrrect neer te zetten. En als ze niet goed staan heb
je de kans dat hij niet geleegd wordt.
Wij moeten het afval in een andere straat zetten (acacialaan), maar de mensen
van de acacialaan waren niet geïnformeerd.
Het afval moet op speciaal gemarkeerde plekken staan, maar de markering
ontbreekt
Er wordt nog te kort gebruik van gemaakt om hier al een mening over te geven.
Ik vind het systeem van de plastic zakken niet goed. De gemeente zegt niet
verantwoordelijk te zijn voor het op juiste wijze aanbieden van het afval en daar
ben ik het mee eens maar dan moeten ze een waterdicht systeem hebben
waardoor te achterhalen is wie dan zijn verantwoording niet heeft genomen en
niet de straten bezaaien met afgekeurde zakken die zeker niet door de foute
aanbieder retour genomen worden.
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4.1 U geeft aan dat u (zeer) tevreden bent over het nieuwe
afvalinzamelingssysteem. Kunt u dit toelichten? (n=145)
Weet niet (3%)
Ik wil geen toelichting geven (31%)
Toelichting (66%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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1x per maand grijs is meer dan voldoende. Ook bij gezinnen. Gewoon netjes scheiden. Groene
bak wekelijks is in de wintermaanden overdreven maar in periode met veel tuinafval heel fijn.
Plastic zou wekelijks mogen.
1xper jaar restafval, wekelijks tuinafval rest naar werf. waarom geen afleverpunt voor
aluminium bakjes en folie??
Aangezien de gft nu elke week gratis geleegd word is het voor de geur van de container ook
prettiger.
Alleen de dagen zijn veranderd
Alles duidelijk en helpt echt, alleen gemeentewerk ongelooflijk duur geworden.
Alles is duidelijk (2x)
Ben tevreden over de inzameling van plastic en papier
Bewust wording van hoeveelheid verpakking die jumbo produceert
De afvalinzameling verloopt volgens schema.
De dag waarop het plastic wordt opgehaald is voor mij zeer ongunstig ivm invalide en op
woensdag komt mijn hulp e4n op maandag komt er bij mij niemand. dus een probleem.ben
daar niet blij mee.
De frequentie past op onze situatie
De gft container word elke week opgehaald
De groene container wordt wekelijks geledigd. Dat is ook de container waarin wij het meeste
afval afvoeren.
De groene komt vaker dus minder stank
De informatievoorziening is duidelijk genoeg. Ik heb nog nooit problemen met het ophalen van
afval gehad.
De vervuiler betaald.
Dit is duidelijk en via de app wordt je op tijd gewaarschuwd
Door zelf goed te scheiden, kan je zelf je kosten voor het afval regelen
Draagt bij aan betere omgeving
Duidelijk (2x)
Duidelijk voor mij
Duurzaamheid willen we toch ?
Een ondergrondse container voor heel de straat vind ik persoonlijk hygieniser en ik zal liever
een container hebben voor het plastic en karton
Eindelijk worden we verstandig
Er is prima voorlichting gegeven. en op de site van de gemeente is alles terug te vinden.
Er moet gewoon goed gescheiden worden, maar dit moet ook kunnen zonder verhoging
Fijn dat de recyclebare afvalsoorten gratis worden opgehaald
Fijn dat groenafval gratis is en vaker wordt opgehaald
Fijn dat het gft afval vaak wordt opgehaald.
Fijn dat het groenafval gratis en het plastic 2-wekelijks wordt opgehaald.
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Ge gemeente is niet transparant over de kosten
Geen problemen ondervonden
Gewoon de afvalwijzer in de gaten houden of uit printen, kan toch niet zo moeilijk zijn!
Gewoon tevreden uitgezonderd dat rest, gft en plastic op 3 verschillende dagen wordt
opgehaald. Dat is erg blijven nadenken en opletten.
GFT elke week en gratis is zeker een goede verbetering.
GFT iedere week!
Gft is gratis, we scheiden dit nu meer
Goed dat de grijze container maar 1x in de maand geledigd wordt. Is een stimulans voor
mensen om beter te scheiden.
Goed dat groente- en tuinafval iedere week gratis worden opgehaald .
Goed werkende thema
Gratis gft afval
Gratis groenafval waardoor er hopelijk minder groenafval gedumpt wordt in sloten of de
groenstrook achter het huis.
Groen afval wekelijks is heel fijn want daardoor komt er nu minder afval en geen stink-afval in
de grijze kliko. Hierdoor is nu pas eens per 2 maanden mijn grijze kliko vol. Groen ophalen eens
per 2 weken is ook meer dan genoeg trouwens BEHALVE in de warme maanden ivm maden en
stank!!
Groenafval en plastic werkt prima. Restafval is te duur.
Groenblauwe is gratis, rest wordt duurder, maar restafval is erg weinig als je goed scheidt.
Groenebak overdreven om die iedere week te laten komen
Heb zoals nu gaat geen problemen met de inzameling. Prettig dat GFT elke week gratis wordt
opgehaald.
Het dwingt me min of meer beter te scheiden.
Het gft wordt nu vaker opgehaald en kost nu niets dus gaan meer mensen daar gebruik van
maken.
Het is duidelijk wanneer welke soort afval wordt opgehaald en de prijsverhoging voor de
lediging van de grijze kliko is een goede stimulans om afval beter te scheiden.
Het is een duidelijk systeem, wat de burger motiveert om er over na te denken, en te
scheidden. Jammer is wel dat je lang moet wachten op het omruilen van de grijze container er
van een 240 liter naar een kleinere 140 liter container. Overigens zou de groen container in de
winter best 1x per 2 weken geleegd kunnen worden.
Het is gewoon heel duidelijk vooral via de app
Het is hard nodig voor het behoud van het milieu
Het is mij geheel duidelijk
Het systeem is duidelijk. Alleen veel te duur geworden
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor goed afval scheiden en het op de juiste manier
aanbieden. Mensen die mopperen hebben vaak de info niet goed gelezen of dook en dat
omdat het nou eenmaal gemakkelijk is om de verantwoordelijkheid ergens anders neer te
leggen
Ik ben nu meer bewust bezig met het milieu en het goed scheiden van afval, niks mis mij lijkt
mij
Ik ben vooral tevreden over het wekelijks ophalen van GFT-afval en dat het gratis is. Vooral in
de zomermaanden voorkomt dat een boel stank.
Ik deed al aan afvalscheiding maar heb een grote tuin en minimaal elke week een container
groene container ,vorig jaar 82,is nu gratis
Ik hoop dat er op deze manier meer gescheiden gaat worden. Ik vraag me alleen wel af hoe erg
de grijze container gaat stinken in de zomer als het maar eens in de vier weken opgehaald
wordt.
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Ik kan alles gescheiden en frequent aanbieden
Ik vind dat belangrijk, alleen jammer dat t steeds meer gaat kosten...mensen die dit niet doen
betalen net zo veel.
Ik vind het goed dat er gestimuleerd wordt om zoveel mogelijk afval te scheiden.
Ik vind het goed geregeld, mensen moeten beter lezen
Ik weet waar ik aan toe ben. Gft op tijd opgehaald. Vooral in de zomer fijn. Nadeel dat de
afvalwagen maar aan een kant vuil op kan nemen waardoor de bakken altijd aan de overkant
van de straat moeten staan. En men zou meer toezicht moeten houden op het te vroeg buiten
hangen van plastic.
In winter mag groenbak minder maar verder geen probleem
Is goedkoper
Is prima
Mensen worden financieel geprikkeld om afval te scheiden
Met een beetje moeite kun je makkelijk langer doen met de grijze bak
Mijn kliko stond sowieso maar eens per jaar aan de straat, afval scheiden deed ik al zo veel als
mogelijk. Wel ben ik bang dat er door anderen nog meer afval wordt gedumpt, gebeurd hier al
heel veel. Openbare vuilnisbakken puilen helaas standaard uit...
Nergens geen probleem mee, alhoewel ik veel zie dat t voor veel mensen onduidelijk is. Plastic
hangt vaak al een week van te voren buiten
Omchippen is goed verlopen, fijn dat GFT nu wekelijks GRATIS gehaald wordt, restafval 1x per
maand is prima, plastic 1x per 14 dagen is prima.
Omdat wegoed scheiden hebben we genoeg aan 1x in de maand de grijze kliko buiten te
zetten
Op zich prima
Prettig dat de groen container vaker opgehaald gaat worden mn voor in de zomer
Prima alles apart. Weet ik zeker dat het gescheiden wordt
Prima ophaalsysteem. Grijze bak 1x in 4 weken is wel weinig.
Scheiden is goed. Weet niet wat er veranderd is tov eerst
Systeem lijkt ervoor te zorgen dat men bewuster met afval omgaat
Van mij mag er zelfs bezuinigd worden op het ophalen van het gft in de wintermaanden. Ik
krijg in deze maanden mijn gft-kliko met geen mogelijkheid vol iedere week of iedere twee
weken.
Verkeersveiliger.
Vervuiler betaald
Voor mij en mijn gezin werkt het prima
Voordeel dat gft gratis is en iedere week word opgehaald
We scheiden alles al zoveel mogelijk.
Wekelijks gratis GFT ophalen
Wij waren al geruime tijd bezig met afval scheiden voor ons is er weinig veranderd
Zie andere opmerkingen
Zie boven
Zowiezo dat het gft wekelijks gratis opgehaald wordt is een goede zet.
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Extra Toelichting
Toelichting: •
•

•

•
•
•

...maar ik heb de druppel nog steeds niet en vind het SUPERSLECHT dat ik daar
zelf achteraan moet.
Fijn dat GFT nu gratis is zodat de bak vaker geleegd kan worden o.a. met oog op
stank en fruitvliegjes overlast.
Wel lastig dat er nu 3 verschillende dagen zijn waarop het vuil moet worden
aangeboden bv. op maandag GFT, op woensdag om de week plastic en
donderdag om de 4 weken restafval. Eerst was het altijd op dezelfde dag, dus
hoefde je alleen dan te kijken wat er zou worden opgehaald.
Het probleem wat er momenteel is betreffende plastic ophalen, is wel een
aandachtspunt. Als er zakken niet opgehaald worden in verband met niet juist
aanbieden, blijven die zakken wel hangen/staan (en in mijn geval voor mijn
deur!). De 'eigenaar' van deze zakken gaat ze niet terughalen en het is ook
moeilijk te achterhalen van wie die zak(ken) zijn. Hier moet een oplossing voor
komen.
Nieuwe frequentie van de groene bak is in de winter veel te hoog. Kan in de
winter makkelijk terug naar 2-wekelijks.
U vraagt 2 keer om een toelichting. 1 keer lijkt me genoeg.
Zou graag op dezelfde manier willen als het normale huisvuilafval stortbak via
sleutel. Dan ieder zelf storten als het nodig is. Het verzamelen tot de ophaaldag
brengt een vieze lucht met zich mee.
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4.1 U geeft aan dat u (zeer) ontevreden bent over het nieuwe
afvalinzamelingssysteem. Heeft u tips voor de gemeente om dit te
verbeteren? (n=244)
Weet niet (5%)
Ik wil geen tip geven (13%)
Tip (82%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x in de maand grijze contener is zeer vervelend in de warme periode. Misschien in de zomer
wat vaker en een lijst van afvalinzameling per post is ook wel fijn
2 wekelijks standaard op maandag alles ophalen/legen. Dus groene bak en grijze bak en
plastic.
2 x per maand groenbak ophalen en dezelfde dag aanhouden dan plastic en grijze op de
andere vrijgevallen dagen.
Aanbieden grijze container ontzettend duur
Aandieden van Containers op plekken zodat de wagen erebij kan, is niet voor alle wijken even
handig, auto's voor parkeerhavens, ver lopen, etc.
Afrekenen per kg. i.p.v per keer.
Afval op een vaste dag in de week ophalen, om onduidelijkheid te voorkomen
Afval op halen MOET altijd gratis zijn.
Afval zou je gratis moeten kunnen inleveren.
Afvaldumping wordt hiermee niet tegengegaan. Overal in de gemeente ligt afval naast
glasbakken, in de natuur e.d.
Afwel wordt dermate duur gemaakt (legen container €15!!) dat het niet voor iedereen meer
betaalbaar kan zijn. Dit zal zwerfafval in de hand werken. Natuurlijk, wie vervuild moet betalen
maar het moet wel redelijk blijven.
Alle containers op de zelfde dag en het restafval 2 wekelijks!
Allemaal verschillende dagen dat het afval wordt opgehaald. Zou dit niet op 1 specifieke dag
kunnen? En de containers moeten nu andersom aan de straat staan. In ons geval is dit niet
handig voor de ophaaldienst want de auto komt daar niet goed bij. Mss een plek creëren waar
we de afvalbakken kunnen neerzetten zodat het wel handig is en de bakken niemand in de
weg staan.
Alles op 1 dag is makkelijker en makkelijker te onthouden.
Alles op 1 dag ophalen
Alles op dezelfde dag in de week.
Alles op maandag ophalen.
Als ik op de werf kom is de prijs een een heids wordt als je van het zwerf afval af wil komen
moet je belonen dat mensen het mee nemen en de prijzen van storten verlagen
Als je voor 2 kliko 's = 0,5 m3 restafval bij de milieustraat 5 euro moet betalen en langs de weg
voor 1 kliko 15 euro, dan irriteert de mensen dat mateloos. Prijzen moeten dus in verhouding
met elkaar zijn. Nu totale disbalans.
Beter communiceren
Betere communicatie naar de bewoners en ik ben nog benieuwd wat ons te wachten staat bij
de gemeentewerf met het nieuwe systeem.
Betere informatie geven over hoe alles precies werkt heb zon mooi formuliertje gekregen
maar vond hem behoorlijk kort en voor mijn gevoel onvolledig. AfvalWijzer staat op dat ik in
buiten gebied woon terwijl ik in de oranjewijk woon moest volgens afvalwijzer bellen voor
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kerstboom terwijl dat niet zo was. Ook de dagen van afvalverzameling zijn veranderd wat ook
wennen was
Betere uitleg oo aan mensen zonder weekblad en internet
Biedt een alternatief voor mensen die door omstandigheden hun restafval niet kunnen
aanbieden, dat is nu slecht geregeld.
Blauwe bakken invoeren i.p.v. plastic zakken
Blik bij het plastic. Erg makkelijk eruit te halen en het levert de afvalverwerker nog iets op.
Blik bij plastic. Geef mensen een blikpers om blik plat te persen
Brief sturen wanneer de nieuwe ophaaldagen zijn, sinds de plastic haken aan de lantarenpalen
zijn bevestigd wordt er iedere dag plastic buiten gehangen, als 1 het ophangt volgt de rest als
makke lammetjes
Comminicatie is slecht gegaan alles andera en dat is vervelend
Communicatie
Communicatie!!!
COMMUNICEREN!!!! Dat wordt nu totaal niet gedaan door de gemeente
Controle op juiste afval en aanbieden daarvan
Daar waar je de kliko ophaalt zet je deze ook terug
Dat de gemeente zelf voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden
De prijs is te hard gestegen. Zeker voor mensen die al afval scheiden
De ringen weghalen en zorgen voor een kliko voor het plastic
Die enorme strenge Controles en het weigeren hele zakken mee te nemen lijken me wat
overtrokken acties
Dit is veel te duur. Moet echt omlaag.
Doe de prijzen enorm omlaag. Zet (ondergrondse) containers neer voor plastic en karton in
plaats van dat de bewoners het op straat moeten aanbieden. We zijn veel plaats kwijt in huis
om al het karton kwijt te kunnen, hier wordt het wonen niet fijner op.
Door de verhogingen bij de mileustraat in veghel en het niet meer per kilo daar afrekenen ben
ik juist minder gaan scheiden omdat scheiden duurder is geworden in kleine hoeveelheden.
Heb nu het gevoel dat de mileustraat enkel nuttig is voor aanhangers vol afval, en niet meer
voor kleine ladingen, waarvoor je voorheen bijvoorbeeld een euro kwijt was op de weegbrug
heb je nu een minimum van 5 euro.
Druppel opsturen.
Druppel weg gewoon met de pinpas direct betalen!
Druppel weg gooien
Druppels systeem weg helaas overbodig zie er echt geen voordeel van in
Duidelijk / Structuur en de grijze kliko eens in de 3 weken ipv eens in de 4 weken
Duidelijk communiceren. Het ontbreekt aan duidelijke communicatie vanuit de Gemeente
Duidelijke kalender
Duidelijker, minder duur. Vaker langs komen
Duidelijkheid !!!!!!!
Duidelijkheid in kosten GFT en systeem gemeentewerf
Duidelijkheid.
Een dagsoort
Een jaarlijks bedrag per inwoner/privepersoon voor alle afval.
Een vast bedrag per jaar en niet per lediging, en evt nog kleinere conteners waardoor je
gedwongen wordt om beter te scheiden.
Een weekdag aanhouden per gebied. Bvb elke maandag en niet groen op maandag, plastic oo
dinsdag, rest op woensdag.

26

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerst bleef de afval bij de appartementen nu staat elke keer alle afval van 16 appartementen
bij ons voor de deur
Eerst goed voorbereiden en dan pas implementeren
Eerst zorgen dat het werkt voor je eraan begint
Fatsoenlijke plekken aangeven om de container neer te zetten...amper plek waar de nieuwe
zijladers ze kunnen oppakken hier
Geef bedrijven zoals ik een druppel met een beperking zodat we geen bedrijfsafval kwijt
kunnen
Geen kosten voor aanbieden container, maar vaste kosten per huishouden in de leges
verwerken
Geen zakken meer achter laten
Gele container voor plastic, veel overlast van zwerfafval
Gelijktijdig inzamelen en niet op 3 dagen in 1 week!
Gen verschillende ophaaldagen
Gewoon terug zoals het was
Goedkoper (2x)
Goedkoper !
Goedkoper maken
Goedkoper maken geeft meer inspiratie om het goed te doen. Hogere prijzen moet de
gemeente zelf maar scheiden
Goedkoper storten op de gemeentewerf om illegale dumping te voorkomen.
Grijs vaker en brieven in meerdere talen toezenden.
Grijs vaker, vooral in vakantieperiode zoals Kers en Zomervakantie. Verder meer op 1 dag.
Deze week ma. grijs, Di groen en wo plastic... Niet fijn
Grijze container 1x per maand is veel te weinig. Vooral in de zomermaanden.
Grijze container elke twee weken ophalen en grofvuil weer ophalen op afspraak.
Grijze kliko weer per 2 weken doen, prijs lager. Nu zie je steeds meer zwerfafval omdat men
het niet meer in huis terug wil nemen! Ze klagen over rattenplaag maar dit is een va de
redenen
Groenbak eens per maand genoeg
Haal restafval en plastic de zelfde dag.
Handhaven tijdstip buitenzetten en inhoud zakken
Heb eerst het systeem in orde voor je het aan de burgers geeft, ben duidelijk met het plastic
afval en ben als gemeente werf dan okk langer open als we meer moeten gaan scheiden !
Heb ik geprobeerd maar zinloos
Het is lastig om een goede plek voor de containers te vinden
Het moet landelijk geregeld worden en niet in elke gemeente een andere prijs belachelijk
gewoon ! En heksen niet alles scheiden door ruimte gebrek ala je op etage of flatje zit!
Iedereen schriftelijk informeren als er zoveel veranderingen zijn
Ik ben bang dat Door de gestegen prijzen bij de milieu straat mensen meer gaan dumpen langs
de weg of in de groenbak. Dit was in onze wijk al een probleem en zal alleen maar toenemen.
Ik vind dat er net als eindhoven containers moeten staan net als
Ik wil een groen afvalsysteem en niet alleen een ondergronds rest afvalbak.
Ik zie overal steeds meer zwerfafval soms hele bergen met vuilniszakken en ben van mening
dat dit komt door de individuele prijzen die doorberekend worden aan de vervuiler.
In de Veghelse krant zetten wanneer wat opgehaald wordt
Inzamelen op dezelfde dag ipv 3 verschillende
Kappen met v kaathoven
Kliko voor plastic
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Kliko voor plastic e.d. erbij
Kosten milieustraat terugbrengen naar oude niveau
Kosten normaliseren. Beter beleid milieustraat. Kosten per gewicht ipv geschatte hoeveelheid.
Kosten restafval verlagen
Kosten zijn te hoog en het is onduidelijk. Daarnaast komen ze te weinig langs
Lagere kosten milieustraat en vaker grijze container ophalen
Lever betere service, het nieuwe systeem raakt kant nog wal.
Maak een lijst per inzamelingssoort met alleen de dingen die er wel in mogen. Dus: groenbak:
lijst, plastic: lijst enzovoort. Haal niet dicht geknoopte plastic zakken gewoon op. Laat
afgekeurde zakken terug hangen ipv ze op de grond te tyfen.
Maak het aantrekkelijker om afval naar de milieustraat te brengen
Maak het niet duurder maar goedkoper
Manier van aanbieden kliko moet anders
Meer bezuinigen door de gemeente
Meer controle van gemeente en mensen daar op aanspreken
Meer duidelijkheid over de nieuwe regels van de milieustraat. Een plek waar je de huis
container op een goede manier kunt aanbieden. Zonder slagbomen, opritten of
parkeerplaatsen te moeten gebruiken.
Meer informatie geven
Meer informatievoorziening
Meer luisteren naar de burgers en niet afwimpelen en het probleem bij van Kaathoven leggen
Meer op dezelfde dag zorgt voor minder verwarring en beter straatbeeld
Meerde huishoudens kunnen niet scheiden
Na elke ophaalbeurt is het een zoektocht in de straat waar je container is gebleven. Containers
worden slecht geledigd.
Niet alles op verschillende dagen laten ophalen
Niet alles registreren .te duur druppel erg onhandig NIET ACHTERAF BETALEN MAAR METEEN
BETALEN BIJ DE MILIEUSTRAAT.
Niet scheiden bij de basis maar aan de finish. Onderzoek Amerika: gescheiden afval
verzamelen kost meer en levert minder op
Niet zo’n moeilijke instructie om je kliko buiten te zetten + niet zo’n belachelijke prijzen!
Normale prijzen hanteren en kleinere containers ter beschikking stellen
Nr's op de plasticafvalzakken zodat duidelijk is van wie de zak is die er telkens 2 weken hangt
Om de twee weken grijs container ophalen
Ook in het buitengebied iedere week de groen container legen
Op 1 dag van de week afval ophalen in een wijk. Prijzen gemeente werf omlaag voor de eerste
m3. Iedereen in de gemeente per huis een brief sturen met alle informatie en geen woningen
overslaan.
Op de soep zetten na lediging
Op woonerven moeten vakken komen om afvalbakken op te stellen. Graag voldoende ruimte
berekenen deze keer.
Ophaal plekken, ouderen moeten ver lopen met de bak en kunnen dat niet.
Ophaler beter op zijn wijzen
Oude ophaalpunten terug
Oude systeem terug. Was prima. Duidelijk wanneer het buiten moest staan.
Oude systeem.
Overal in wijk slingert afval,grijze container is wel heel duur geworden waardoor mensen alles
bij openbare prullenbakken dumpen
Pas iets invoeren wanneer gemeente zaken op orde heeft #fail
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Plaats containers waarin mensen hun afval kunnen dumpen tegen betaling met een pasje.
Zoals in veel grote steden.
Plastic afval in zakken is niet makkelijk. Kliko zou fijn zijn. Vooral in het buitengebied
Plastic in de container, dit staat veel netter. Restafval in zakken waar je alleen voor de
aanschaf vd zakken voor betaald.
Pleeg onderzoek vooraf door deskundigen
Prijs en frequentie grijze kliko
Prijs grijze container omlaag en inzameling voor blik
Prijs grijze kliko veel te hoog
Prijs van het legen van de zwarte kliko omlaag, dat vermindert zwerfafval. Nu doen mensen
ook allerlei afval bij het plastic
Prijs verlagen en terug naar oude systeem
Prijs verlagen, zodat er minder in de openbare ruimte gedumpt wordt.
Prijsverhoging in zeer onredelijk in vergelijk tot de geleverde dienst
Regel de afvoer van grof vuil.
Rest afval vaker ophalen, ook oud papier regulieren. Beter is te investeren in een afval
scheiding installatie. Werkt beter dan huidige manier en is goedkoper op lange termijn.
Restafval 1x in de 3 weken
Restafval 1x per maand te weinig, vooral in de zomermaanden ivm stank
Restafval in de zomerin een kleinere container om de twee weken of wekelijks
Restafval ook elke 2 weken
Restafval vaker, GFT minder
Schakel vak-en deskundigen in.
Scheiden wordt nu afgedwongen door het restafval niet maar 1x per maand op te halen en
torenhoge prijzen. Ik zie dat er meer restafval verdwijnt in containers of zakken waar het niet
thuis hoort.
Scheve verhouding, inzichtelijk maken (online).
Sowieso blik bij plastic afval. Dit mag al bij veel gemeentes waardoor mensen denken dat het
bij ons ook mag. Hierdoor worden zakken afgekeurd
Tarieven eerlijker verdelen.
Te duur, onfatsoenlijk bedrijf wat nu afhaald
Te veel verschillende ophaaldagen per type afval. Lastig te onthouden. Heb liever aan een en
dezelfde afvaldag per wijk.
Terug naar het eerdere systeem 1x in de twee weken
Terug naar het oude weegsysteem.
Terug naar het oude, dit werkt niet!
Terug naar t oude systeem
Toch beter huis aan huis info in diverse talen
Vaker de grijze kliko buiten zetten en lastig dat ik moet bellen voor groene kliko
Vaker grijze.minder groene ophalen.
Vaker ophalen en minder kosten
Vaker ophalen grijze kliko
Vaker restafval ophalen en weer 1 vaste dag in de week voor het ophalen van al het afval
Vaker vuil ophalen want er ligt meer troep overal
Vaste dagen voor afval maken. Dus op maandag bijvoorbeeld en niet op maandag gft op
dinsdag plastic en op woensdag de zwarte bak
Veel te duur
Veel zwerf afval het is te duur om Te storten
Verlaag prijzen en het riekt naar belangenverstrengeling door van Kaathoven aan te stellen.
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Verspreiding duidelijke kalender, vakere inzameling van papier, plastic en gft, terugdraaien
wijzigingen bij milieustraat
Vooraf luisteren naar bewoners
Vooral plastic vind ik een probleem. Komt veel ongedierte op af. Slecht voor het straatbeeld.
En de zakken blijven soms hangen omdat er iets mee is...ik denk dat er toch iets meer info
gegeven moet worden. Een flyer met korte uitleg
Waarom worden containers niet geleegd als je ze niet goed aanbied. We betalen er genoeg
voor
Weer wegen op de werf
Weg met van Kaathoven en terug naar een vaste dag van ophalen zoals voirheen.
Wegen net als voorheen
Wekelijks één vaste dag
Woon op een appartement 4 hoog en moet een grijze en groene container opslaan. dat kan
denk ik anders voor hoogbouw
Zeker om de twee weken
Zelfde dag
Zet niet de afvalcontainers na lediging midden op de weg terug! Daarnaast zien we hier steeds
meer mensen hun afval dumpen in openbare prullenbakken.
Zie 3
Zie 4
Zie boven
Zie bovenstaand bericht
Zie toelichting
Zoals elke normale andere gemeente doet, om de week afval ophalen. Voor grote huishoudens
is dit niet te doen en krijg je meer zwerfafval.
Zorg dat in ieder geval iedereen een keer een druppel krijgt.. en vaste ophaaldagen waren toch
wel erg handig.
Zorg ervoor dat al het afval opgehaald wordt en er niks achterblijft ivm ongedierte
Zou ook graag blikken
Zwarte Kliko wat meer leeg laten halen ipv groen
Zwerfafv harder aanpakken, overal ligt iets!!! Plastic zakken die al dagen van tevoren buiten
liggen..
Zwerfafval etc. op laten halen.

Extra Toelichting
Tip:

•
•

•

Die vieze doorzichtige zaken aan de lantaarnpalen, trekt ongedierte aan, troep op
straat en wordt dan niet meegenomen, gewoon voor.
Er staat nu de hele week afval in de wijk. Mensen zetten het op zondag buiten en dan
wordt het die week of de week erna wel een keer opgehaald. Rondom afval wordt de
nieuwe wijk Veghels buiten overgeslagen. Mensen zijn niet op de hoogte, containers
zijn niet gechipt en er is geen druppel geleverd. Als je belt met de gemeente weten ze
niet of je in wel in veghel woont, ben je de enige die is overgeslagen etc. Dit terwijl
iedereen die je spreekt in de wijk niet op de hoogte is.
Graag zou ik over 2 containers beschikken, waarvan 1 container is opgedeeld in plastic
en karton. De andere container dient opgesplitst te zijn in gft en restafval. Plastic trekt
ongedierte en katten aan. In de zomer stinkt het als je het tijdelijk moet opslaan tot
de volgende ophaalronde. Daarnaast is papierafval makkelijker te bundelen in een
container. Gezien ik fulltime werk bestel ik regelmatig online en dan kunnen de dozen

30

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

hoog opstapelen, waardoor ik het liever in een container gooi dan opstapel in een
schuur.
Overigens is het plasticafval storend in het straatbeeld.
Het vaste bedrag is omhoog gegaan en ophalen per Kg niet naar beneden. Drie
verschillende ophaal dagen is verwarrend. eens per maand vaste dag en dan alles
ophalen zou beter zijn.
Ik heb de gemeente reeds gemaild over wat ik beter vind vwb het ophalen van afval
voor onze wijk maar daar heb ik nog geen antwoord op ontvangen
Ik vind dat er containers moeten staan net als in eindhoven, zoals plastic luiers en glas
bakken , zoals bij de bunders , boekt en jumbo centrum. zodat iedereen 7 dagen in de
week afval kan weg brengen. ik ben werkende gezin, heb tijd
op zaterdag, je staat
makelijk 1 uur in de rij
op zaterdag gemeentewerf. ik vind het daarom niks. graag containers in de
winkelcentrum voor 7 dagen per week afval
storten
Ik vind het heel erg dat je de groen bak door de straat moet trekken om hem op een
hoek van de straat te moeten zetten, heb het liever voor mijn eigen deur... mijn man
is niet al te best en ik heb vaak veel rugpijn en dan kan ik het niet zelf.
In het huidige systeem wordt het restafval als kostbaar/duur gedefinieerd en
daardoor gaan burgers dat elders dumpen. Maak een kostenplaatje pp incl kinderen
voor papier/plastic/gft/blik en restafval. Evt ook voor grof vuil gelimiteerd.
In ieder geval niet deze idioot hoge bedragen die dragen alleen maar bij dat de
mensen hun afval overal gaan dumpen.En voor mij hoeft de groene kliko echt niet
elke week geleegd te worden.
Laat elke bewoner een bedrag betalen en maak het storten vrij op de werf. (NIET
MEER OPHALEN) Plaats meer camera.s om de zondaars te traperen en hard te
straffen. Ondergrondse containers met druppel storten maar ook hier een gemiddeld
bedrag dus niet per storting. Het gevoel dat de storter elke keer bij een stort een
bedrag moet betalen werkt averechts.
Communiceren was vooraf slecht. Na gemelde klachten bij de gemeente is er geen
feed back van de gemeente ontvangen.
Maak de kosten inzichtelijk online in plaats van een afschrift aan het eind van het jaar.
Mensen proberen zich aan de regels te houden, maar de gemeente heeft haar eigen
zaken niet op orde: lijst klopt niet en verzamelplaats is niet gemerkt en te weinig
palen om zakken aan op te hangen. er schijnen zelfs plastic zakken te zijn waarop
staat dat drankblikjes er wel in mogen. vervolgens wordt de zak niet meegenomen en
een sticker er op geplakt. er zijn ook nog veel mensen die geen druppel hebben (en de
gemeente weet natuurlijk niet wie wel en wie niet) dus gemeente niet de bewoners
maar de ambtenaren moeten aan de bak.
Nogmaals, in de zomer moet het restafval minimaal 1x in de 2 weken worden
opgehaald en als het kan iedere week. Het wordt één grote vieze stinkende bende, de
maaien kunnen de grijze bak onderhand zelf naar de ophaalplek rijden......
Ophalen zwerfafval zal al met al de nota afvalverwerking verhogen.
Waarom moeten hardwerkende tweeverdieners het volledige bedrag betalen ? heb
je niets kan je onbeperkt je afval lozen / op laten halen. dat gaat toch nergens over ?
Woon in een flat zeer duur geworden ondergrondse afval container
geen mogelijkheid voor etensresten en groenafval tedeponeren
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Weet
niet

•
•

Als de kliko niet goed aan de weg staat wordt hij niet leeg gemaakt. Als de zak van
plastic niet dicht is geknoopt dan word hij niet meegenomen.
Kan niet invullen hij pakt mijn antwoord niet
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Bijna elke gemeente ondervindt overlast van zwerfafval. We zijn benieuwd of dit nieuwe
afvalinzamelingssysteem zwerfafval tegen gaat of juist in de hand werkt.

5 “Sinds het nieuwe afvalinzamelingssysteem is het
zwerfafval toegenomen”
(In hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling?)
35%

(n=453)

32%

31%

30%
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17%

15%

12%

10%

6%

5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling "5 “Sinds het nieuwe afvalinzamelingssysteem is het zwerfafval toegenomen”" antwoordt
in totaal 63% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 8% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•
•
•
•

•
•

Als iemand een verkeerd gevulde plastic afvalzak buiten zet en deze wordt niet
meegenomen, wie ruimt die dan op, niemand dus!!! Met het gevolg dat deze zak
blijft liggen totdat er de jeugd of de honden mee gaan sleuren. de inhoud
verspreidt zich door de buurt.
Doordat zakken, al dan niet terecht, niet worden meegenomen voelt ineens
niemand zich daar meer verantwoordelijk voor.
En zoals vermeld we gaan het niet meer opruimen
Helemaal eens met deze stelling.
Ik dump namelijk zelf ook zoveel mogelijk afval in de wijk of buitengebied.
Het afval inzamelen is te duur.
Ik dump zelf ook afval. Verstop afval bij oud papier, stop afval in de
plasticvuilniszak.
Dump afval tussen de kleding in de kledingcontainers.
Stook ook afval in mijn vuurschaal in de tuin.
Bovenstaande doen meer mensen overigens.
Ik wil wel met de wethouder een middag rond fietsen,dan heeft hij meteen
inzicht,voor zo ver een politicus inzicht wilhebben
Ik zie dat er wekelijks afval gedumpt wordt op onopvallende plaatsen. Vaak
dezelfde soort zakken, dus wellicht dezelfde mensen.
Ook valt het op dat er bij sommige woningen nooit afval wordt aangeboden. Dat
is toch raar? Eten ze echt alles op? Of gaat er elke dag een zakje afval naar de
openbare prullenbakken?
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•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
Mee eens

•
•
•
•
•
•
•
•

Ik zie hele zakken afval gestort liggen in achteraf sloten op het industrieterrein
Duin 2
Menig gemeente is alles gratis in te leveren waardoor men dumpt
Ik kom regratig rotzooi tegen en im denk dat daar harder tegen geageerd moet
worden meer cameras
Mensen die er niet goed voor zitten kunnen de kosten niet betalen
Mensen gaan nu juist meer bij elkaar gooien en langs de klikos zetten omdat het
niet meer past of deksel open houdende, plastic zakken die afgekeurd worden
met zooi om zo die grijze kliko te ontlasten want die wordt maar 1x per 4 weken
gehaald. Rattenplaag tot gevolg en hangende zakken of liggende omdat ze
afgekeurd zijn maar ineens is van niemand die zakken!!
Mensen willen van hun afval af zonder daar veel voor te betalen. Er wordt nu ook
veel afval bij de zakken met plastic gedaan waardoor er veel blijven hangen.
Onder het zwerfafval vind ik de plastic zakken. Die alweer een dag na ophalen
gedropt worden aan de palen.
Waarom is er letterlijk aan elke paal een ophanging bevestigd? Maakt het nog
rommeliger dan enkele op een centraal punt.
Plastic. Net een schooiersbuurt
Rij maar eens achteraf , men zet het buiten openingstijden voor de deur van een
kringloop , sommige nemen hun afval mee naar het werk om het daar in
containers te doen, of zetten het in een gangpad of ' dode hoek' van een
woonwijk.
Veel eigenwijze burgers maar goed de gemeente doet er ook.niet veel aan
Vooral plastic afvalzakken, maar ook andere zaken.
Vuilnis bakken zitten overvol
Word te duur zo.dus gaat r gedupmd worden.
Zie rond stortbakken in de wijken bij de flats Veghel Zuid, en bij de Super
voorheen Jumbo en nu Jan Linders. En laat hier de kledingcontainers weghalen,
en laat men dit gratis op de Gemeentewerf doen. Men gooit, zet het gewoon
naast de stortplaatsen. Vooral de bewoners buiten de flats, maar uit de zijstraten.
Zie toelichting 4 en 4.1
Als de grijze container duurder wordt gaan toch meer mensen afval bij
prullenbakken zetten of elders.
De plastic zakken worden of veel te vroeg of veel te laat aangeboden en blijven
dan hangen. Of er zit verkeerd materiaal in en blijven dan ook hangen.
Handhaving is nooit ergens te zien
De tarieven op de milieustraten zijn explosief gestegen, neem een voorbeeld aan
de gemeente uden daar is het vele malen goedkoper.
En dat is natuurlijk absurd!
Er ligt behoorlijk afval in buitengebied zeker in de bossen... misschien valt het nu
extra op...als het verbeelding is verwacht ik flinke stijging...vooral de werf is
duperdujr geworden.
Er ligt overal genoeg, ook aan dumpingen in natuurgebieden en groene plekken.
Plastic zakken hangen vaak dagenlang aan de lantaarnpalen.
Het werkt dumpen in de hand
Is niet direct zwerfafval maar mensen zetten bv de plastic zakken al aan de straat
als er een vol is ook al worden ze pas over een week opgehaald
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•
•
•

Kijk maar eens goed om je heen! bovendien........ als alles duurder wordt en je
grijze bak te weinig wordt geleegd, waar moet je het dan laten? .......je vraagt
erom..
Komt af en toe door kapotte zakken plastic afval wat aan de lantaarnpalen hangt.
Logisch toch?
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Neutraal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mee
oneens

•
•

Meer rommel naast de containers.
Meer rommel bij glasbak/kledingcontainers op de Boekt.
Mensen proberen onder de extra lasten uit te komen.
Mensen weten niet hoe het zit en ze laten hun rotzooi liggen
Of het al is begonnen weer ik niet maar dit is wel de verwachting aangezien de
grijze container zo duur is geworden
Omdat het niet gestructureerd is. OVeral hangen zakken met plastic welke door
de tijd kapot gaan.
Overal ligt er plastic en groot vuil
Prijzen worden duurder door het systeem Er zijn mensen die al de verhogingen
van de overheid niet meer kunnen betalen,het is heel gemakkelijk om de zgn. Tekorten op het bordje van de burger te leggen,zo kan ik dit
ook.
Veel plastic afval met afkeursticker (in sommige wijken zoals koolenkampenwijk
meer dan andere) en verkeerd afval aan de straat gezet.
Vooral veel rondslingerend plastic. Vanwege de toegenomen restafval tarieven
raapt niemand het meer op om in eigen bak te gooien.
Zie toelichting vorige vraag
Bij de ondergrondse containers zien we vaak zwerfafval en afvalzakken. Pa[ier
wordt vaak slordig aangeboden waardoor zwerfafval ontstaat. Of dit recent meer
is dan daarvoor kan de gemeente beter beoordelen.
Daar kun je denk ik nu nog niets over zeggen; het is maar een paar maanden dat
het nieuwe systeem er is
Denk niet dat het door het nieuwe systeem is. In onze wijk ligt heel veel afval
(alcoholische) dranken.
Er is zo wie zo al veel zwerf afval geweest de laatste jaren.
Geen idee, daar hebben wij geen zicht op
Graag extra aandacht voor foutief afval (plastic) ipv deze overlast neer te leggen
bij de buurtbewoners. Gewoon ophalen en controleren op mogelijke identiteit
van de vervuiler.
Ik heb hierover niet een duidelijk beeld. Ik denk wel dat veel mensen dit gevoel
hebben.
Ik kan dat (nog) niet beoordelen
Is nog te kort om over te oordelen maar ik verwacht dat het zeker gaat toenemen
Je moet belonen in plaats van straffe. Als men moet betalen dumpen ze het nog
liever. Als je niks met milieu hebt ga je er zeker ook niet voor betalen. De gene die
dat wel hebben moeten nu nog extra betalen
Mensen zijn nog van slag dat het afval op andere dagen word opgehaald.
Niet optreden werkt zwerfafval in de hand.
Zwerfafval is er altijd. Heeft weinig te maken met afvalinzamelingssysteem. Is
gewoon aso gedrag.
Niets van gemerkt
Waarom staat er geen incontinentie container bij een bejaardentehuis of in het
centrum scheelt voor oudere mensen een hoop gedoe
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Zeer mee
oneens

•

Er ligt sowieso veel zwerfafval. Ik ruim het zelf elke week op in de perken rond het
huis. Ik sta versteld hoe gemakkelijk mensen afval op straat gooien. En dat zijn
echt niet alleen jongeren. Ook al die volwassenen die doodleuk hun peukenbak
leeggooien op straat voor ze wegrijden. Wat me ook verbaasd is de gang van
zaken op de markt. Na festiviteiten ligt het werkelijk overal vol met plastic bekers.
Ik heb de kroegen daar nog nooit verantwoordelijkheid voor zien nemen, ze laten
alles liggen en door particulieren of gemeente opruimen. Schaamteloos. Dat
klagen op de gemeente is niet terecht. Steek maar eens de hand in eigen boezem
en houd samen de omgeving schoon.

Weet niet

•
•

Dis is nu nog niet te zien.
Het is me wel opgevallen in Veghel dat er vele zakken met plastic afval.die een
gele sticker hebben lang blijven liggen. En ook daar dat de zakken erg vroegtijdig
aan de palen worden gehangen.
Ik hoop dat de inzamelbakken voor kleine plastic flesjes veel gebruikt (gaan)
worden. Al zie je ook bij de afvalbakken zelf vaak afval gewoon op de grond
gegooid worden.
Ik merk wel dat er meer/ langer/ vaker plastic op verkeerde dagen hangt. Oorzaak
is in mijn optiek het onhandige schema.
Ik vind persoonlijk dat Veghel het helemaal niet goed aanpakt. Ook niet in
tegenstelling tot andere gemeenten. De grijze bak maar 1x per maand, dat is
absurt. Hoe ga we hiermee om als we op vakantie zijn? We hebben meerdere
malen met dit probleem te kampen gehad. Ik snap de gedachte hier achter
wel...maar de aanpak had beter gekund. Er wordt direct gestuurd op
gedragsverandering ipv mensen goed informeren. Hoe dan ook 1x pm is echt te
weinig
Ik vind wel dat er veel rommel rondslingert in Veghel. Al wandelend met de hond
zou ik dagelijks een vuilniszak kunnen vullen met afval.
Is me nog niet opgevallen, maar zal zeker wel gebeuren. Dit
afvalinzamelingssysteem is veel en veel te duur. De gemeente heeft de zaken niet
op orde, maar de bewoners worden er op aangesproken. Kan nooit goed gaan. En
gewoon ieder huishouden op naam brieven sturen werkt veel beter dan de
krant(wordt vaak niet gelezen) en opzoeken op internet (wat en wanneer moet ik
zoeken).
Maar zwerfafval ligt er erg veel als je met de fiets van Veghel naar Erp fietst en
van Veghel naar Marie-Heide. Ongelooflijk wat een blik en plastic daar ligt.
Misschien eens zn vangnet plaatsen, zou wel eens kunnen helpen.
Met regelmaat hingen de zakken voor plastic zelfs in het weekend buiten in de
Oranjewijk. Weet niet of dat nu nog zo is, maar dit was al wel bij het oude
systeem zo.
Nog niet te zeggen. Wellicht dat er nu meer afval in GFT terecht komt.
Nog tekort om daar ervaring mee op te doen.
Nu nog niet te beoordelen door mij.
Zwerfafval is heel wat anders dan het verzamelen in een zak of container.
Zwerfafval blijft dat is mentaliteit van de mensen die dat doen.
Die gaan nu niet hun gedrag verzanderen
Zwerfafval weet ik niet. Wel hangen de zakken met plastic heel erg vaak aan de
lantaarnpaal.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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5.1 Op welke locatie is het zwerfafval volgens u
toegenomen?

(n=317)

70%
60%

60%
50%
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40%

30%
20%
10%
0%
0%
Op de locatie:

Geen specifieke locatie, maar in
het algemeen

Weet niet

Op vraag "5.1 Op welke locatie is het zwerfafval volgens u toegenomen?" antwoordt 60% van de
respondenten: "Geen specifieke locatie, maar in het algemeen".

Op de locatie (40%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘T ven
Aan de weg
Acacialaan
Achter de Scheifelaar
Achter voormalige lts
Alle prullenbakken in het Bunderspark en bij Het Heibosch. Ze puilen gewoon uit en de helft
ligt er naast.
Bij de afvalcontainers
Bij de jumbo, jan linders , boekt zie je veel afval buiten bij de containers staan. Ook is het wel
snel om nu al een enquete te houden
Bij de ondergrondse containers, glas containers bij supermarkten.
Bij glasbakken enz
Bij ons in de straat liggen vuilzakken gestapeld
Bloemenwijk
Bloemenwijk / langs de aa in devijverwijk / op doorgaande weg door het dorp
Bloemenwijk veghel
Bloemenwijk Veghel
Bolkenplein/centrum
Bossen en prullenbakken in speeltuinen en wijken
Bossen plansoenen en langs de weg
Brug corridor, Sluisstraat
Buiten gebied
Buitendreef thv bloemenakker
Buitengebied (4x)
Buitengebied keldonk
Buitengebieden
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Buitengebieden, carpoolplaatsen
Bund e rspark
Bunders
Bunders Veghel
Bunderspark en de woonwijken er omheen in elk geval. Om te scheiden móet je naar de
milieustraat voor veel dingen. Misschien meer containers in de wijken plaatsten voor bv blik,
luiers enz..
Cederlaar
Cederlaar maar zie bij andere wijken precies zelfde problemen toegenomen zijn!
Centrum (2x)
Centrum bunders
Centrum veghel
Centrum Veghel (2x)
Centrum, bij bushaltes.
De bunders
De bunders veghel
De hele gemeente
De hele wijk spreeuwendonk
De Leest
De velden
Deken Snoecxstraat
Deken snoekstraat
Dilleveld
Dominicus van ophovenstraat, chv hof en omgeving
Dood de gehele wijk
Duin 2 geerbosch
Duits lijntje
Echt overal
Fietspad van julianapark tot aan begin Donauring
Fietspaden, park, rondom afvalbakken
Geheel veghel
Gehele Gemeente
Gehele wijk de leest, vooral aan de zuidzijde, langs het kanaal en het huurhuis gedeelte van de
wijk.
Groenplantsoenen
Groenstrook Burg schreven singel, auto’s komen regelmatig afval lozen in afvalbak aldaar
Heel de week afval in de straat, Beatrixsingel
Heilig Hartplein, noord en zuidkade
Hoeken van straten, lantaarnpalen
Iedere geplaatste afvalbak wordt gevuld met huisvuil
Ik ben honden uitlaten en Kom het overal tegen dankzij in wordt het wel opgeruimd
In alle bermen en sloten en kleine publieke afvalbakken
In de berm langs wegen en In Bunderspark
In de gehele wijk
In de kleine prullenbakjes in de gemeente. Bij supermarkten. Veel weggooiafval. Ben bang dat
er in de gft bak veel “grijs” afval verstopt zit. Niemand die dit controleert.
In de straten, geweigerde zaken blijven hangen.
In de wijk en buitengebied, en dat weet ik omdat ik het daar neergooi.
In heel Veghel zie ik dat
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In heel veghel.
In het bos, in bochten van snelweg sloten etc
In wijken, aan de straat
Jumbo de Boekt, glasbak
Jumbo glasbak
Koolenkampenwijk en langs de ringweg (naast snelweg) van het ven
Laarbunders en Bunderspark
Landweerveld Erp.
Langs de fiets paden die naar een school gaan en in bochten van de op en af ritten
Langs de wegen
Langs fietsroutes.
Lnags de fietspaden
Mergelven
Natuur
O.a. centrum veghel
Op afgelegen plekker vaak afval zakken in het geerbosch. In Schijndel op het weiland ook een
aantal gezien
Op diverse wegen in buiten gebied
Openbare afvalbakken
Openbare ruimte
Oranjewijk (3x)
Oranjewijk centrum
Overal in gemeente!
Overal in gemeente. Vooral plastic zakken. Gezien de enorme prijs van restafval op de werf
ben ik ervan overtuigd dat dat ook nog enorm toe gaat nemen. Prijzen zijn gigantisch hoog.
Overal zie je nu afval liggen.
Parken
Peellandstraat
Prullenbakken in de bunders worden gebruikt voor huis afval
Prullenbakken op de bunders
Rembrandlaan , park openbare prullenbakken
Rondom prullenbakken bij supermarkten
Spoorlaan.. Achterin
Staionstraat naast Rijkers.
Stoplicht 't Zuid.
Stortplaatsen bij flats Veghel Zuid en de Jan Linders Super
T ven
Veghel zuid (2x)
Veghel, bij gemeentelijke afval vakken.
Veghels buiten
Veghels Buiten woonwijk
Voor het Aatrium
Waar ik het dump, maar dat is wel verschillend.
WC de Bunders
Weg nasr de a50
Wijk 't zuid
Wijk koolenkampen
Wilhelminalaan
Woonwijk
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•

Zuid en zeker bij Jan Linders

Toelichting
Op de
locatie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen
•
specifieke
locatie, maar
in het
•
algemeen

•

•

•

•
•

Dagelijks ruim ik blikjes en flesjes op hier op het plein waarvoor ik dan moet
betalen als ik deze in de grijze container wil inleveren vind ik niet terecht dus
ergens een gratis inleverpunt zwerfafval
Doorn in mijn ogen zijn de invalswegen vlak bij de a50. Hier ligt echt een taak
voor de gemeente
Hier woon ik zelf dus dat valt mij het beste op.
Illegale lozingen langs fietspaden, wegen en bij publieke prullenbakken.
In het Bunders Park stoppen mensen hun afval in de prullenbakken.
Men gooit maar raak. Veel zwaardere sancties en boetes. Het is op veel
plaatsen een janboel.
Hondenpoep blijft ook een probleem.
Mn de hoge kosten voor de gemeentewerf werkt illegaal storten in de hand.
Rest afval hoort gratis te zijn, verwerkt in gemeentelijke belasting.
Plastic zaken werden niet opgehaald, er is veel onduidelijkheid over wanneer
de containers opgehaald worden. Daardoor staan de containers + ander afval
op random momenten aan de straat.
Prullen bakken worden gevuld met huis afval
Wat mij het meeste stoort is de nieuwe manier van aanbieden van de kliko.
Deze moeten op bepaalde aangewezen plekken aangeboden worden waardoor
men soms best ver moet lopen met een volle kliko. Zeker voor mensen die die
zo goed ter been zijn is dit een hele opgave.
Bij mij in de straat lag nooit iets, nu wel :-( en ik zie dit jammer genoeg door de
gehele wijk. Ook hangt er ALLE dagen van de week afval aan de palen. En niet
meer alleen op de ophaaldag.
De hoge kosten in combinatie met de hoge milieustraat kosten zal in elk geval
niet stimuleren het afval netjes te verwerken. Ook is het niet belangrijk
hoeveel kilo je weg doet. Dus ook daar is geen stimulering om minder afval te
maken.
De plastic afval zakken hangen in het centrum ooit kleine week voor de ophaal
datum worden niet mee genomen en voorzien van sticker maar hangen lekker
anoniem
dus niemand is verantwoordelijk
Gebeurd regelmatig dat er oud papier of plastic aan de weg wordt gezet en dat
op die dag niet opgehaald wordt, mensen volgen blind het voorbeeld zodat
het kan gebeuren dat er soms een paar dagen plastic, kliko's of oud papier aan
de weg blijft staan.
Het is niet zozeer zwerfafval omdat het vooralsnog door de gemeente
opgehaald wordt maar die afgekeurde zakken zijn me een doorn in het oog.
Deze worden door de afhaaldienst soms ook gewoon op straat 'gegooid' en je
begrijp dat zakken die afgekeurd zijn omdat ze niet dichtgeknoopt zijn dan in
no-time troep veroorzaken.
Nog niet, maar met de stijgende prijzen zie ik dit wel gebeuren. Geef in ieder
geval de burgers zoals in de meeste gemeenten, een bon of tegoed zodat ze
een x keer gratis naar de milieustraat kunnen
Oa oranjewijk
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Overal blijven plasticzakken liggen. Er komt een sticker op met verkeerd afval
(geen plastic), maar niemand voelt verantwoordelijk om ze alsnog op te
ruimen. Daardoor blijven ze weken aan een paal hangen en komen er alleen
maar bij
Plastic afval verkeerd verpakt of aangeleverd
Plastic zakken
Regelmatig zie je op het Ven in de berm afval liggen
Speeltuinen, op straat, bij de parkeerplaatsen, etc.
Veghel is rommeliger.
Voor mijn gevoel dumpen meer mensen een deel van hun afval in de gele
bakken.
Zie door heel Veghel zakken liggen en hangen Echt storend
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Veghel
Afval
19 februari 2019 tot 03 maart 2019
541
4,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
7 maart 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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