Publieke raadpleging onder de inwoners van Geldrop-Mierlo
over het afval
13 december 2019
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Samenvatting
Op stelling 1 'Ik ben tevreden over het huidige afvalsysteem in Geldrop-Mierlo' antwoordt in totaal
58% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 22% van de respondenten: "(zeer)
mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat?" antwoordt 30% van de respondenten:
"Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal keer dat een
huishouden de afvalcontainer aan de straat zet".
Op vraag "3 Maakt u gebruik van de bladkorven in" antwoordt 44% van de respondenten: "Ja". 32%
van de respondenten antwoordt met: “Nee”.
Op stelling 4 'Het plaatsen van bladkorven is een goede service van de gemeente' antwoordt in totaal
67% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 15% van de respondenten: "(zeer)
mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag "5 Maakt u van de mogelijkheid gebruik om het plastic afval aan te bieden in de hiervoor
bestemde plastic zakken?" antwoordt 83% van de respondenten: "Ja, ik zet elke twee weken een zak
met PMD-afval aan de straat".
Op vraag "6 'Ik maak gebruik van een kroonkring voor het plastic afval'" antwoordt 48% van de
respondenten: "Ja". 46% van de respondenten antwoordt met: “Nee”.
Op vraag "7 Staat er bij u in de buurt afval dat er niet hoort in het afgelopen jaar?" antwoordt 51%
van de respondenten: "Nee". 23% van de respondenten antwoordt met: “Soms”.
Aan de hand van vraag "8 Welke maatregelen kunnen er volgens u getroffen worden om te zorgen
dat afval niet verkeerd wordt aangeboden?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Meer controles (38%)
2. Meer informatie verschaffen over het aanbieden van afval (29%)
2. Een boete (29%)
Op vraag 9 Heeft u verbeterpunten (tips) voor het afvalbeleid bij ons in de gemeente? Antwoordt
53% van de respondenten met een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipGeldropMierlo, waarbij 409 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Afvalbeleid
De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval van haar burgers in te zamelen en te
verwerken. Periodiek haalt Cure Afvalbeheer het afval bij u aan huis op. Het huidige
afvalsysteem in Geldrop-Mierlo is een diftarsysteem. Elke keer dat uw container wordt
geleegd, brengt de gemeente een vast bedrag in rekening. De gemeente is al een tijd bezig
met het kijken naar het systeem van afvalverwerking in de toekomst. Behalve een groene
container voor GFT-afval heeft u ook een grijze container voor het restafval.

1 'Ik ben tevreden over het huidige afvalsysteem in GeldropMierlo'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
(n=407)
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Op stelling 1 'Ik ben tevreden over het huidige afvalsysteem in Geldrop-Mierlo' antwoordt in totaal
58% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 22% van de respondenten: "(zeer)
mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Nog een blauwe container voor papier zou fijn zijn
Vervuiler betaalt principe vind ik goed. Het stimuleert ook het scheiden van afval.

Mee eens

•

Alleen vind ik de kosten te hoog. Want in de zomer kun je niet te lang wachten en
betaal je toch volle mep
Als de burgers meewerken wel
Container voor oud papier zou fijn zijn, maar graag niet in knal oranje
Dat geld niet voor de milieustraat.
De mogelijk van na-scheiden huishoudelijk restafval is slimmer, milieubewuster en
goedkoper dan vooraf scheiden door bewoners. Helaas is daar in de
samenwerking met andere gemeenten niet voor gekozen. Afzonderlijk scheiden
van papier en GFT separaat van het andere restafval is wel slim en prijsgunstig.

•
•
•
•
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•

•

•
•
•

Neutraal

•
•
•
•
•
•
•

Mee
oneens

•

Ik ben in zoverre tevreden, dat, als iedereen zich houdt aan de gebruikelijke
ophaaltijden, er niet zo veel zwerfafval in de straten zou liggen. Zeker voor wat
betreft het plastic. Dit ligt er vaak al 3 dagen vantevoren en wordt door katten en
honden door de straten verspreid.
Ik vind het prettig dat je alleen betaalt wanneer je je container aan de straat zet.
Dit geeft tevens motivatie voor het goed scheiden van afval, ik kan mij namelijk
voorstellen dat men anders eerder geneigd is papier bij rest te gooien
bijvoorbeeld. Wel vraag ik mij soms af hoe het nog handiger kan, of een container
voor papier en/of PMD handiger zou zijn dan een container voor restafval omdat
(wij in ieder geval) meer ander afval lijken te hebben dan rest. Een of twee
containers erbij is echter weer niet heel praktisch omdat dan je tuin vol staat met
containers.
Ik weet nog niets beters; dus dan maar doorgaan tot een beter idee komt. Zoals
nu wordt er in elk gaval wat gedaan aan scheiding
Maar kan beter
Over het algemeen redelijk tevereden, maar tijdens het seizoen dat de bladeren
gaan vallen moet de groenbak gewoon regelmatig geleegd worden ook de PMD
zakken gewoon doorgaan.
Het huidige systeem dwingt (vanwege de kosten) om de restafval container pas
aan te bieden als hij vol is. Voor kleine huishoudens kan dat best lang duren,
waardoor de container vooral in de zomer geweldig gaat stinken
Het kost te veel. Als je net al in Eindhoven alles gratis doet dus ook het grofvuil
dus inleveren bij de stort dan wordt er minder afval gedumpd in de natuur.
Ik vind de kosten voor de milieustraat belachelijk hoog.
Kan beter, zie antwoorden op onderstaande vragen
Kliko`s plastic en oud papier ben ik tevreden over, Maar als ik groot vuil naar de
stort breng en ik moet daar 20 euro voor betalen vind ik erg veel. Geen wonder als
er mensen zijn die hun afval elders dumpen
Verruiming gewenst van gratis af te geven afval bij de Milieustraat
Wat betreft de groene - en grijze bak ben ik wel tevreden, maar niet over de
(prijzen bij ) milieustraat!
2 voorbeelden, beiden betrekking hebbend op ouderen en minder validen: 1 - Het
ophalen van zwaardere en grotere spullen kost onevenredig veel t.o.v. het
afleveren in de milieustraat. 2 - Een jongere met een beetje (stamp)kracht dumpt
met gemak een 40-liter zak in de 25-liter bak van de afvalcontainer. Een wat
zwakkere moet meerdere malen op en neer met draagbare zakjes en betaald
daardoor de hoofdprijs. Hier volgt een artikel dat ik jaren geleden schreef:
De vervuiler betaalt ?
Eind 2003.
Schuifelend loopt Mien met haar trouwe metgezel, haar looprek, naar
buiten. Voorop, in het bakje, ligt een half gevulde vuilniszak.
Nu maar hopen dat alles goed gaat en dat niet, zoals vorige keer de
kiepbak in die rare paal weer eens vastzit of gewoonweg weigert.
Ze weet dat ze iedere keer voor een volle zak betaald, maar veel meer
kan ze met haar 75 niet meer vervoeren en binnen gaat zo’n zak zo
stinken na 2 weken. Buiten op het balkon zetten is ook al geen optie,
omdat daar regelmatig een kat rondloopt op zoek naar muizen.
Weemoedig denkt ze terug aan de tijd dat ze gewoon met haar
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pedaalemmerzakje
op de 4de verdieping alleen tot aan de lift hoefde te lopen.
Daar, naast de lift, kon ze het zakje gewoon in de stortkoker gooien.
In het hok beneden, waar de stortbuis uitkomt in een afvalcontainer,
kon ze nog weleens een wat grotere doos en haar papier kwijt. Nu is
van dat hok het slot veranderd en moet ze een zware ijzeren klep
optillen en met haar reumatische vingers het papier stuk voor stuk naar
binnen duwen.
Ze begrijpt Hans, de huismeester, wel. Die werd ziek van al die, vaak
ook niet toegestane, troep in zijn hok en ook hij moet tegenwoordig
betalen voor iedere kilo vuil die hij laat ophalen. Alleen papier nemen ze
voor niks mee. Waarom maken ze het me toch zo moeilijk………..
Inleiding
Er zijn in onze maatschappij een aantal onrechtvaardigheden bij zaken waar de
burger
dagelijks mee geconfronteerd wordt. Irritatie hierover geeft de burger het gevoel
dat we
ons in een “ieder voor zich”-gemeenschap bevinden en dat we bestuurd worden
door
een starre, niet goed nadenkende overheid.
Er gaat veel tijd en geld verloren doordat lokale overheden met richtlijnen worden
opgezadeld, waar men niet goed mee uit de voeten kan. Hierdoor neigt men
ernaar om
deze richtlijnen vrij te interpreteren en aan te passen. Uit angst voor nieuwe
richtlijnen
worden problemen alleen lokaal opgelost en niet teruggekoppeld.
De daardoor nationaal ontstane ongelijkheid van behandeling is mijns inziens
redelijk
eenvoudig te corrigeren.
Voor één van deze ongelijkheden wil ik hierbij de aanzet tot een oplossing geven.
Ik
hoop daarmee een bijdrage te leveren en in de nabije toekomst mijn manier van
denken
op een, ook voor mijzelf, zinvolle manier te kunnen inzetten.
Probleemstelling
We willen minder huisvuil produceren, het vuil dat we produceren gescheiden
aanleveren en milieuvriendelijk verwerken.
Men hoopt dit o.a. te kunnen bereiken met een differentiatie van tarieven
(DifTar). Op
zich geen slecht idee. Alleen de uitvoering is, om het kort door de bocht te zeggen,
uiterst klungelig.
Afvalproduktie en afvalverwerking zijn wereldomvattende problemen, die we,
door de
grote verscheidenheid aan belangen, niet 1-2-3 kunnen oplossen.
Binnen Nederland kunnen we dat voor een gedeelte wel doen, indien we de
manier van
huisvuilinzameling en de kosten nationaal aanpakken en niet alleen overlaten aan
de
lokale overheid.
Een voorbeeld uit mijn gemeente
Het is niet mijn bedoeling om mijn woonplaats Geldrop in een kwaad daglicht te
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zetten.
Maar het lijkt me een goed voorbeeld om aan te geven hoe bestuurders door een
opeenstapeling van regelingen en deel-beslissingen het uiteindelijke doel uit het
oog
verliezen.
Mien uit Geldrop betaalt iedere keer dat ze de klep opendoet € 2,05. De kiepbak is
zo
gemaakt dat er maximaal een volle vuilniszak van 40 liter ingepropt kan worden.
Verderop in haar straat, bij de eensgezinswoningen, gebruiken ze vuilbakken, een
grijze
en een groene, die iedere week buitengezet kunnen worden.
Het tarief voor het aanleveren van een grijze bak van 240 liter is € 6,50 en de
groene
van 140 liter kost € 4,10.
Het is goedkoper om alles in de grijze vuilbak te doen (1 liter grijs kost € 0,027 en
een
liter groen € 0,029) en ook prettiger. Want de groene vuilbak raakt niet snel vol,
blijft
langer staan en dus gaat het groen afval plakken en stinken.
Zelfs als het flatbewoonster Mien zou lukken om, met hulp, een volle zak van 40
liter
achter de klep te proppen dan betaalt ze € 0,051 per liter en dat is bijna het
dubbele van
wat de huisbewoners betalen.
Zowel Mien als de huisbewoners betalen hetzelfde basis-tarief.
Resultaat : Er is ongelijkheid, huisbewoners hebben een soort
grootverbruikerskorting !
Overal in Geldrop staan prullebakjes aan de kant van de straat.
Steeds vaker deponeerde men hierin een afvalzakje huisvuil.
Extra werk voor de reinigingsdienst en minder inkomsten van het in de gemeente
aangeboden huisvuil.
De reactie van de gemeente was niet om eens dieper in te gaan op dit signaal uit
de
samenleving, maar om de openingen van de prullebakjes 60% kleiner te maken
door
over het midden van de opening een staafje te laten aanbrengen.
Resultaat : Onhandige prullebakjes !
Bewoners, die een afvalbak toegankelijk voor hun huis hebben staan, kunnen, ter
voorkoming dat een ander vuil in hun bak deponeert, een slot aanschaffen ad €
17,50.
De gemeentelijke redenering is dat het slot alleen daar nodig is, aangezien de bak
toch
alleen vol aan de straatkant wordt gezet.
Er is echter een probleempje : een te volle bak wordt niet geleegd en een
onrechtmatig
vuilverspreider kan ’s avonds of ’s morgens vroeg nog een paar zakken in een
reeds
volle bak gooien.
Resultaat : Eigenaar van de bak kan met beider rotzooi blijven zitten !
In een aantal gemeentes op een paar kilometer afstand wordt nog het oude
systeem
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gehanteerd. De hoogte van de heffing wordt bepaald door het aantal bewoners
van een
unit (1 of meer). Het huisvuil wordt zonder verdere kosten opgehaald. Men kan
naar
hartelust storten.
Om in Geldrop grof huisvuil te laten ophalen wordt een tarief van € 20 per
pakketje van
maximaal 50*50*100 cm gehanteerd. In bij voorbeeld Rotterdam wordt het grof
huisvuil
gratis opgehaald, een telefoontje is genoeg.
In de meeste gevallen moet iedereen, die de moeite en kosten neemt om het
huisvuil
naar de milieustraat te brengen, een door de gemeente opgelegd en jaarlijks
aangepast
tarief betalen. In omringende gemeentes gelden andere tarieven en regels of is dit
zelfs
gratis.
Menigeen neemt, na een bezoekje in Geldrop, als vriendendienst een zakje
huisvuil
mee. Ook is het niet ongebruikelijk om op weg naar het werk een zak huisvuil in
een
andere gemeente langs de ophaalroute te deponeren.
Door de verminderde aanlevering van huisvuil krijgen Geldropse bestuurders het
verkeerde idee dat hun aanpak werkt.
Resultaat : Huisvuil-migratie !
Waartoe leidt dat ?
Men denkt met hoge tarieven te bereiken dat er minder huisvuil geproduceerd
wordt.
Ook probeert men met allerlei acties en maatregelen gewenst gedrag af te
dwingen.
Tijdelijk lijkt dat misschien te lukken, omdat er schijnbaar minder huisvuil
aangeleverd
wordt. Maar op het moment dat het aanleveren van huisvuil in Geldrop’s
buurgemeenten duurder wordt dan zal men onaangenaam verrast worden door
de
aanvoer van meer huisvuil.
We staan, door die huisvuilbeweging richting goedkoopste gemeente, aan het
begin
van een tarieven-oorlog.
Berichten van boswachters en stratenvegers doen vermoeden dat de hoeveelheid
zwervend huisvuil groter wordt en dat zal zeker niet minder worden door een
verhoging
van tarieven.
Dan zal het nodig worden om kostbare, extra milieupolitie in te schakelen om
overtreders op te sporen en te beboeten.
Uit het voorbeeld van Geldrop blijkt dat men het lokaal niet kan bolwerken. Het
probleem groeit ze boven het hoofd, er blijft door deze problematiek steeds
minder tijd
over voor de specifiek gemeentelijke taken.
Het is duidelijk dat het huisvuil-probleem niet ophoudt bij de gemeentegrens en
dat
8

samenwerking hier gewenst is. Huisvuilinzameling is een landelijk probleem dat
nooit
opgelost kan worden door de gemeentes afzonderlijk.
Hoe vermijden we dat ? – De oplossing
We gooien de gedachte, dat we alleen door regels en boetes gewenst gedrag
kunnen
afdwingen, overboord.
Het wordt tijd dat we voor iedereen in Nederland eenduidige, gelijke tarieven en
regels
hanteren voor die zaken die ons allen betreffen.
Er moeten duidelijke richtlijnen uitgaan naar de gemeentes en provincies en daar
waar
nodig moet hulp worden geboden.
De bijdrage in de kosten van huisvuilverwerking worden voor iedereen gelijk, van
jong
tot oud. Er zal voor niemand vrijstelling of vermindering van de afvalstoffenheffing
zijn.
Al het huisvuil wordt gratis, zoveel mogelijk volgens het bestaande systeem,
opgehaald.
Iedereen kan een pasje aanvragen met daarop zijn of haar naam, postcode,
huisnummer en bankrekening. Ongeveer gelijk aan het pasje dat flatbewoners in
Geldrop gebruiken voor het openen van hun kiepbak. Het pasje geeft toegang tot
1 of
meerdere milieustraten. Ik denk daarbij aan een beperkte straal vanaf het
woonadres.
Voor het aanleveren van huisvuil wordt men betaald !
Aan de hand van het aangeleverde gewicht wordt geld bijgeschreven op de
bankrekening van de pashouder.
Gecontroleerde tariefdifferentiatie treedt in werking.
Er worden verschillende tarieven betaald voor chemisch afval, glas, papier,
herbruikbare produkten, etc.. op zo’n manier dat het interessant is om het
huisvuil
gescheiden aan te leveren. We dienen er wel op te letten dat er niet oneigenlijk
gestort
wordt. Het moet niet lucratief worden om een plantsoen of bos van het groen te
ontdoen.
Het op de bankrekening maandelijks bij te schrijven bedrag zal, in principe, de
maandelijks betaalde afvalbijdrage niet te boven gaan.
In bijzondere gevallen kan hiervoor dispensatie worden verkregen. Verenigingen,
zoals
de scouting, kunnen op die manier de weggevallen subsidies aanvullen.
We zullen grotere en anders georganiseerde milieustraten nodig hebben en/of
frequenter vervoer tussen milieustraat en uiteindelijke afvalbestemming.
Er hoeft minder huisvuil opgehaald te worden. Kosten kunnen, door centrale en
eenduidige aanpak, beter beheerst worden.
De indirecte kosten - het ophalen van zwerfvuil, het schoonhouden van de natuur
en de
controle daarop, de ergernissen en de vergaderingen – zullen aanzienlijk
verminderen.
Door deze aanpak worden bij de burger, voor een gedeelte, de “redenen” die
leiden tot
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

burgerlijke ongehoorzaamheid weggenomen. Door een eerlijke verdeling van de
baten
en de lasten wordt het saamhorigheidsgevoel versterkt.
Voor de uitwerking van de oplossing wordt o.a. gebruik gemaakt van de
ervaringen van
de lokale overheden. Zij worden vanaf het begin betrokken, op – en begeleid.
Duidelijke regelgeving zorgt voor transparantie. Onvolkomenheden kunnen direct
landelijk gladgestreken worden.
Nawoord
Ik wil de aanzet geven tot een discussie over hoe het beter zou kunnen en graag
aan
die gesprekken deelnemen. Ook verzoek ik alle aangeschrevenen mij te wijzen op
vermeende fouten in mijn voorstel en zo mogelijk een andere oplossing aan te
leveren.
Volgens mij zal mijn voorstel leiden tot grotere betrokkenheid en landelijke
rechtsgelijkheid. Het bevat positief educatieve elementen, leidt tot een schoner
milieu
en bovendien .. :
De vervuiler betaalt de opruimer !
Mien, nu 80 jaar maar nog steeds helder en kranig, schuifelt naar de lift
met haar pedaalemmerzakje. Ze is blij dat de stortkoker weer gebruikt
mag worden. Hans, de huismeester, komt iedere donderdag, na zijn
werk, langs de deuren en haalt glas en chemisch afval op. Nu kan zij
ook iets doen voor het milieu en ze gunt Hans die extra zakcent.
Centrale scheiding lijkt mij veel effectiever, handiger en goedkoper. Papier
scheiden is wel haalbaar.
De siorten Afval mogen wekelijks opgehaald worden. Vooral het plasticafval.
Er staan geen bladkorven bij mij in de buurt en als ze er al zouden staan mag ik
daar uitsluitend blad in gooien. Vorig jaar was dat beter geregeld en kon ik ook
takjes en snoeiafval kwijt.
Het werken met de zakken voor pmd is niet prettig. Is een extra zak die je moet
bewaren naast je oud-papier.
Ik ben het op zich eens met de methode dat men per geleegde container betaald.
Nadeel hierbij is dat vooral de gft container veel te weinig geleegd wordt en dat
dit in de zomer veel ongedierte geeft
Ik ben van mening dat het aanbieden van snoeihout erg duur is bij de milieustraat
Ik heb geen kliko maar ondergrondse
Ik mis een bak voor het papier.
Ik vind de kosten heel hoog , en als je naar de stort gaat betaal je ook veel .
Ik woon in een appartement met een container voor 1 soort afval. Wij kunnen het
afval niet scheiden en dat stoort mij heel erg. Hoe kan dat beter?
Ik zie graag een 2 in 1 bak voor papier en plastic.
Ik zou voor een systeem kiezen waarbij afvalbakken worden gewogen en op
gewicht moeten betalen. Nu zetten we de bak pas aan de straat als ie vol is, wat
veel stank en ongedierte oplevert.
In de zomer mag er wel vaker opgehaald worden.Ook kleinere met name groene
kliko's zouden dan een uitkomst zijn.
Milieustraat is veel te duur
Papier ophalen gebeurt veel te weinig, eens per 4 wekenmaar. En levert veel
zwerfafval, Tijd voor een papier kliko!
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Zeer mee
oneens

•
•

PMD is te vaak niet opgehaald en bladkorven ontbreken in de wijk luchen.
Wij hebben een gigantisch grote tuin, waardoor een groen container niet
afdoende is.

•

Als er niet per bak betaald moet worden maar een all-in tarief is er een betere
afval scheiding en minder zwerfafval. Als ik nu zwerfvuil mee naar huis neem moet
ik daarvoor betalen..... best krom! Ook voor groen in de tuin betaal je extra....
Door het huidige systeem, betalen per klikol, wordt regelmatig afval op andere
plekken gedumpt. Voorbeeld talud Tournooiveld/Losweg.
Gratis groencontainers legen ipv bladkorven die vaak overvol zijn en te ver weg
staan. Zeker voor oudere mensen en mensen met beperkingen.
In Eindhoven was het ophalen gratis, je betaalde gewoon een vast (veel lager)
bedrag!
Is toch belachelijk dat mensen in de hoogbouw (flat of appartement) al hun afval,
ook van groente fruit of balkon, gewoon bij het restafval moet gooien. Wat heeft
het scheiden van afval voor anderen dan nog voor zin? Ik heb geprobeerd op het
balkon een composthoop te maken, maar dat werd een stinkboel. Zo zonde alles
bij elkaar, hoop dat daar is een oplossing voor komt.
Vaker ledigen maar niet per lediging betalen omdat vooral in de zomer de
containers lang staan als je het afval goed scheid je dus veel minder tuinafval
maar vooral restafval hebt en dit gaat stinken en ongedierte erop afkomt.
Ik Laat nu de containers echt helemaal propvol zijn omdat je per lediging moet
betalen en een aparte papiercontainer zou welkom zijn maar dan ook gratis
geledigd worden net als nu het gratis wordt gehaald

•
•
•
•

•

Weet niet

•

Wij hebben geen groene en grijze container. Wij deponeren onze zakken huisvuil
in een ondergrondse container. Daarom is deze vraag met "weet niet"
beantwoord.
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Op dit moment betaalt ieder huishouden een gelijk vast bedrag voor de afvalstoffenheffing
en een bedrag per aangeboden container. Het is ook mogelijk om de hoogte van de
afvalstoffenheffing af te laten hangen van de grootte van het huishouden of de feitelijke
hoeveelheid afval van een huishouden. Hoe denkt u hierover?

2 Kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat?

(n=405)
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Andere manier

Een systeem waarbij de hoogte van de
afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal keer
dat een huishouden de afvalcontainer aan de straat
zet

Een systeem waarbij de hoogte van de
afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal kilo’s
afval dat een huishouden

Een systeem waarbij de hoogte van de
afvalstoffenheffing afhankelijk is van de grootte van
het huishouden (kleinere huis

Het huidige systeem: ieder huishouden betaalt een
vast bedrag en daar bovenop een bedrag per keer
dat de kliko wordt aan

0%

Op vraag "2 Kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat?" antwoordt 30% van de respondenten:
"Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal keer dat een
huishouden de afvalcontainer aan de straat zet".

Andere manier, namelijk:
•
•

Aantal keren dat door een huishouden de ondergrondsecontainer wordt gebruikt
Afvalstoffenheffing afhankelijk van de grootte van het huishouden EN de kliko's per keer legen
betalen. Betalen per kilo kan afvaldumping in de hand werken.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles bij elkaar, muv papier. Centraal scheiden. Bereken per kliko. Elk huishouden zou een
grote en kleine kliko beschikbaar moeten hebben (leging zou dan verschillend geprijsd zijn).
Als je per kilo gaat doen wordt er nog meer gedumpt verschrikkelijk
Betalen vor het aantal kliko's + een vast bedrag voor het gebruik van de milieustraat
Combi:afhankelijk v.d.grootte v.h.huishouden en daar bovenop een bedrag per keer
Dat wij met een vijf persoons huishouden meer betalen dan een klein huishouden is eerlijk.
Maar als je dan toch betaalt en je nog in allerlei bochten moet wringen om het afval kwijt te
raken op de juiste manier in combinatie met de absolute bereidheid dat op de goede manier
te doen, frustreert enorm
De vervuiler betaalt en dus een lager bedrag voor ieder huishouden en daar bovenop een
heffing voor de kilo's afval die men in de restafvalcontainer gooit.Probleem is wellicht dat
anderen hun afval in jouw container dumpen
Een combinatie van een bedrag per grootte van het huishouden en een bedrag per kilo afval
Een manier die voorkomt dat mensen om kosten te besparen, afval in de natuur gooien
Een vast bedrag all in
Gratis inzamelen en kosten verrekenen via WOZ-waarde
Groenafval gratis, plastic afval juist wel laten betalen, want dat is slecht voor t milieu. Oud
papier 1x per maand ophalen= halvering van de kosten. Restafval laten betalen per
aangeboden container.
Groenbak gratis of bakken wegen (zoals optie 3)
Het bedrag dat de gemeente betaald aan dure delen door het aantal huishoudens. Dan kan
iedereen zijn afval vrij aanbieden en het werkt zo het ilegaal storten tegen.
Iedere week gewoon de bak buiten jullie weten wat jullie nu aan inkomsten beuren ga dit
verdelen over de gezinnen 2 of 4-6pers gezinnen er zal dan geen zwerfvuil meer liggen
Iedereen betaald via de gemeentelijke belastingen een vast bedrag en alle containers worden
gratis opgehaald. Dan wordt er meer afval via de container aangeboden en wordt de kans op
afvaldumping verkleind.
Laat iedereen gewoon alle afval bij elkaar doen, sorteer het afval bij de mileustraat. Dit is vaak
beter zodat er geen afval afgekeurd hoeft te worden.
Vast bedrag per jaar en de kliko word gratis opgehaald
Vast bedrag per jaar, voor iedereen.. Samen de kosten delen
Vast bedrag per jaar. Afhankelijk van het aantal personen per huishouden. Zo vaak als je wil de
kliko aan straat zodat je niet in de zomer met een stinkende kliko moet wachten tot de kliko
vol is
Voor elke kilo afval Of het groen afval is of restafval betalen
Zie artikel bij vraag 1
Zie toelichting

Toelichting
Het huidige
•
systeem: ieder
huishouden betaalt •
een vast bedrag en
daar bovenop een
bedrag per keer
dat de kliko wordt
aan

Als je geen vast bedrag meer hoeft te betalen, maar alleen voor wat je
aanbiedt, gaan mensen eerder in natuur dumpen.
In elk geval een systeem waarbij de heffing afhankelijk is van de
hoeveelheid aangeboden afval (aantal kilo's of aantal keren container
aan de straat). Zeker niet afhankelijk van de grootte van het huishouden:
kleine huishoudens kunnen verspillers zijn en grote huishouden juist
zuinig.
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•

•

Een systeem
waarbij de hoogte
van de
afvalstoffenheffing
afhankelijk is van
de grootte van het
huishouden
(kleinere huis

•

•

•

Een systeem
waarbij de hoogte
van de
afvalstoffenheffing
afhankelijk is van
het aantal kilo’s
afval dat een
huishouden

•
•
•
•
•

•

Een systeem
waarbij de hoogte
van de
afvalstoffenheffing
afhankelijk is van
het aantal keer dat
een huishouden de
afvalc

•
•
•
•

•

Mijn echte voorkeur heeft het systeem waarbij afval volledig gratis
wordt afgehaald en waarbij de kosten via gemeentebelastingen bv OZB
worden verrekend. Dit voorkomt dumping in de natuur. Het idee de
bevuiler betaalt lijkt logisch maar leidt tot milieu schade. Uiteraard moet
er continue gewerkt worden aan het opvoeden van burgers om
verspilling tegen te gaan en zich milieuvriendelijk te gedragen.
Zie eerdere opmerking t.a.v. het systeem. Een vast bedrag en
differentiatie zodat de vervuiler extra betaald vind ik uitstekend.
Een vast bedrag afhankelijk van de grootte van het huishouden, lijkt mij
de beste optie. Je ziet nu al dat er steeds meer afval 'ongewenst' gestort
wordt op plaatsen waar het niet thuis hoort, en ik ben bang dat dit
steeds meer gaat worden als men voor het afval per keer moet gaan
betalen. Ikzelf zou dat wel eerlijker vinden, maar er zal dus misbruik van
gemaakt gaan worden (door illegale stortingen) ben ik bang.
Ik heb lang in Eindhoven gewoond, daar betaal je bovenop het vastrecht
een vast jaarlijks bedrag voor het afval. Ik was duurder uit dan hier maar
het systeem is veel beter. Wel werden, en worden nog, er zakken uit
omliggende dorpen naast onze containers gezet, dit zou men kunnen
voorkomen door overal hetzelfde systeem te hanteren.
Ik zou zeggen, laat me betalen per container, en verder niet. Maar ik zie
nu al overal vuilniszakken liggen en ben bang dat dat dan alleen erger
gaat worden
Dan maakt het niet uit dat je vaker buiten zet met kleine beetjes. Dit
voorkomt dumping als je niet per keer betaald .
Degene die meer afval aanbied zal daarvoor moeten betalen.
Dit lijkt mij t eerlijkste. Het is niet zo dat een klein huishouden
automatisch minder afval produceert dan een groter huishouden.
Hoe duurder het word ,hoe meer er misbruik er komt
Ik vind dit het meest eerlijke systeem maar zie ook het risico dat er
mensen zijn die afval dumpen (ik zie het nu al langs het kanaal)
Met dit in gedachte gaat mijn voorkeur toch uit naar het huidige systeem
(belasting +per kliko)
Optie 3 of optie 4, om zo te motiveren om zo min mogelijk afval aan te
bieden.
De vervuiler betaald......risico is natuurlijk wel dat door dit systeem er
meer zwerfafval ontstaat.
Dit
Grootte van het huishouden vind ik niet van toepassing, niet elk
huishouden met dezelfde grote heeft dezelfde hoeveelheid afval.
In principe ben ik tevreden met het huidige systeem, maar aan de
andere kant wil ik uiteraard ze min mogelijk betalen. Een risico aan een
ander systeem is, dat mensen hun afval gaan dumpen, waardoor de
afvalstoffenheffing voor degene die wel hun afval netjes aanbiedt hoger
wordt.
Kleine huishoudens hebben niet per definitie minder afval. Hoeveelheid
is meer afhankelijk van leefstijl
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Andere manier,
namelijk:

•

•

•
•
•
•

Als het 's zomers warm is, is onze grijze container, een groene hebben
we niet (kleine tuin) en ook die zou na korte tijd wel gaan stinken, maar
niet vol zijn, na 2 weken pas voor een derde gevuld. Om maden en stank
te voorkomen moet hij dan geleegd worden, maar dan kost dat E 8,65.
Dat is absurd! Daarbij komt nog dat wij geen vlees eten, dus daar geen
afval van hebben. Wij eten wel vis en visafval en lege verpakkingen
kunnen wel voor stank en maden zorgen.
De groenbak veroorzaakt viezigheid/stank in de zomer door rottend
afval. Restafvalbak kan je dan evt duurder maken om de totale kosten te
drukken. Of beide bakken wegen en dat in rekening brengen en niet hoe
vaak de ophaalkar langs moet komen. Het huidige systeem lijkt het
container aan de straat zetten te ontmoedigen wat op zich prima is,
maar het meeste afval wil je gewoon niet te lang bij huis hebben in een
losse bak. Het gaat stinken, inklinken, met alle gevolgen van dien.
Mensen zetten hem pas aan de straat als hij vol is (want je betaalt toch
altijd de volle mep) en dan kan het nogal lang duren. Zeker als men zelf
een composthoop heeft oid, dan kan afval best lang aan huis staan met
alle nadelen van dien. Daarnaast worden de bladkorven nu toch weer
misbruikt voor snoeiafval en ander groen afval, dus dat werkt ook niet
geweldig.
De kosten per levering van de milieustraat worden zo hoog, dat het
afschrikt in plaats van stimuleert om daar afval te brengen.
Het voordeel van per kilo betalen en niet per lediging, is dat je in de
zomer zonder extra kosten de container vaker aan kunt bieden waarmee
stankoverlast en ongedierte minder kans krijgen
Ik vind de beste keus om alléén te betalen als ik de kliko aanbied. En
daar géén vast bedrag bij. De keren dat ik de kliko aanbied betaal ik
ervoor.
Juist groenafval moet niet zwaar betaald moeten worden; wie een tuin
heeft en dus meer groenafval moetdaarvoor niet gestraft worden. Ben
blij dat er mensen nog tuinenhebben ipv alles dichtbetegelen! Dat is
slecht voor regenwaterafvoer, slecht voor vogels en insecten, dus slecht
voor milieu. Plastic afval is juist belastend voor het milieu en wordt nu
gratis??? Afgehaald. Dat is toch vreemd!
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De afgelopen jaren heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een proef gedaan, waarbij de groene
container in de herfst een aantal weken gratis kon worden aangeboden met bladafval.
Vanwege de kosten van de proef heeft de gemeenteraad besloten om niet verder te gaan
met deze manier van inzameling. Er is daarom besloten om weer bladkorven te plaatsen.
Vanaf oktober zijn ruim 500 bladkorven geplaatst en biedt de gemeente dit als service voor
de inwoners. Hier kunnen bewoners bladafval gratis in aanbieden, zodat dit niet in de Gftcontainer hoeft.

Maakt u gebruik van de bladkorven in 'uw gemeente'?

(n=402)

50%
44%

45%
40%
35%

32%

30%
23%

25%
20%
15%
10%
5%

0%

0%
Ja

Soms

Nee

Weet niet

Op vraag "3 Maakt u gebruik van de bladkorven in" antwoordt 44% van de respondenten: "Ja". 32%
van de respondenten antwoordt met: “Nee”.

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extra groenbak legen was mooi; jammer dat het te duur bleek
Gratis GFT-container zou nog mooier zijn voor mensen die zelf ook best veel groen
afval hebben, maar de bladkorven bieden al enigsinds een oplossing voor het
gemeentelijke bladeren afval (die allemaal bij ons huis precies voor de deur waaien)
In de groen containers was prettiger , de jeugd vind het nog al eens leuk om ze om te
gooien
Ja alleen het zijn er wel verdomd weinig die in de wijk geplaatst worden. Gratis de
groene container aanbieden is veel praktischer.
Ja, lijkt een prima idee, maar er zijn veel te weinig korven. Ben er geregeld met zakken
bladafval naartoe gegaan maar bijna altijd waren de containers al vol. De oplossing
met de groene containers vond ik heel veel beter.
Jammer dat niet wordt toegestaan dat versnipperde plantenresten niet in de
bladkorven mogen worden aangeboden. Is uitstekend tot compost te verwerken en
verstoort de inzameling niet. Advies is om dit het komende jaar wel toe te staan.
Maar deze was helaas al te vol. Dus onverrichter zake terug.
Veel bladafval in onze tuin en voor op straat is van bomen van de gemeente.... ik wil
dat best bijeen harken, maar er niet voor betalen om het af te voeren!
We hebben veel bladafval en dat wordt allemaal in de bladkorven gegooid.
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•
•
•
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Wel jammer dat de groene container in de herfst voor blad is opgeheven, is het
probleem voor de gemeente nu wel acceptabel
De groene container een aantal weken gratis aan de straat kunnen zetten vond ik wel
beter werken dan de bladkorven.
Doordat ik full time werk, ben ik afhankelijk van het weer om de tuin te doen/bladeren
de verzamelen. Je moet nu eerst je bladeren in iets vervoeren om er mee naar een
bladkorf te lopen, de een moet net iets verder lopen dan de ander en eigenlijk zou je
van te voren moeten kijken of dat van jou er nog bij kan. Dan moet je dat ding nog zien
te legen (vind 'm namelijk hoog) en dan weer terug. Afhankelijk van de hoeveelheid
bladeren moet je een paar keer heen en weer lopen.
Het is een slechte zaak voor de natuur om in de herfst bladeren te verwijderen. Dit
ontneemt veel insecten een veilige overwinteringsplaats en veel vogels lopen daardoor
voedsel mis. De gemeente zou kunnen overwegen om in de lente een paar weken de
GFT-bakken tegen een goedkoper tarief op te halen, zodat mensen dan pas hun
bladeren verwijderen.
Het is geheel onduidelijk waarom de kosten van bakken leger hoger is dan van korven
legen
Ik denk dat mensen er minder gebruik van maken omdat ze verder moeten lopen met
hun bladeren. Je eigen groencontainer vullen is veel handiger. Ik vind dat de straten er
nu weer rommeliger uitzien, dan voorgaande jaren, waarbij de groencontainer gratis
gebruikt mocht worden.
Ik heb geen kruiwagen ofzo om de bladeren te vervoeren
Ik vond de periode dat er een gratis inzameling veel te lang. Zelfs in deze periode
waarin er langere tijd bladeren aan de bomen kunnen er een paar weken vanaf
Noodgedwongen door de gemeente. Er is veel bladafval in Mierlo. Er zullen inwoners
zijn die alleen hun eigen tuintje doen terwijl het gaat om het gezamenlijk onderhouden
van de straat/buurt. Het systeem waarbij de GFT container gratis kon worden
aangeboden heeft mijn voorkeur.
Ze staan ver weg
Bij mij niet nodig. Geen extra bladafval
Bij ons staan nog geen bomen die veel afval geven en dus ook geen bladkorf (Luchen
noord)
Blaadjes waren hier al van de boom voordat de bladkorf geplaatst werd
De tuinman voert het grote groene afval af .
Ik composteer mijn blad zelf in de achtertuin. Wel zou het fijn zijn als er ipv al die
korven er ook een komt voor het snoeihout!
Ik heb amper bladafval in mijn tuin.
Ik heb een best grote tuin, maar ik kan het nog steeds in mijn groenbak kwijt. En
daarbij vind ik het vervelender om ermee over straat te moeten gaan sjouwen om het
in een korf te deponeren. De bladkorven worden namelijk niet gebruikt waar ze voor
bedoeld waren (nl bladafval van de straat?) Voor mij was dus de proef die er eerder
was een betere oplossing om mensen tegemoet te komen
Ik heb geen bladafval, maar wel een hedera die gesnoeid moet worden, fijn dat ik die
groenbak vorig jaar kon gebruiken
Ik heb niet zo veel blad, en dat wat ik opveeg in de tuin en voor op de stoep gooi ik
tussen de planten in mijn tuin
Ik vind het dan handiger om het gewoon in de kliko weg te gooien
Ik woon in een appartement
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In het buitengebied van Genoenhuis en Gijzenrooi worden geen bladkorven geplaatst.
Staan er niet
Staan niet bij ons
Staan niet bij ons in de straat.
Staan te ver weg, op andere plaatsen met name grote bos staan ze op elke hoek,hier is
het onderhoud ook meer dus vaker
Staat echt te ver weg!
Staat er geen in de nabije buurt
Staat te ver weg
Toen de container gratis was gebruikte ik het wel
Vanwege het feit dat deze te ver weg staan.
Wij hebben een stenen balkon
Wij wonen op de tweede etage en hebben geen tuin, noch veel bladeren op straat.
Zie eerdere toelichting.
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4 'Het plaatsen van bladkorven is een goede service van de
gemeente'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
45%

(n=401)

40%

40%
35%
27%

30%
25%
20%

16%

15%
7%

10%

8%

5%

1%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 4 'Het plaatsen van bladkorven is een goede service van de gemeente' antwoordt in totaal
67% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 15% van de respondenten: "(zeer)
mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•

Mee eens

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Als inwoners van Mierlo hun eigen stoep en goot vrij houden van blad dan zou
voor gemeente een geweldige opsteker zijn,
gemeente zou dit meer moeten promoten naar inwoners.
De groencontainer gratis in deze periode werkte ook goed
Maar als het van de bomen is van de gemeente is het geen extra service. Dan is
het service van ons als wij het opruimen.
Zie opmerking onder 3.
Al vind ik wel dat de korven veel te klein zijn of dat er te weinig staan. Als één
huishouden in onze straat hun bladafval erin gooit, kan er bijna niets meer bij.
Als je gewoon all-in tarief hebt kan blad gewoon in de groenbak en is de bladkorf
overbodig spaart kosten uit
Als ze er zijn wel
Dan moeten de bladkorven wel de hoeveelheid blad aankunnen. Op Genoenhuis,
waar heel veel bladafval van de eikenbomen afkomt staan kleine korven. ook de
positie is niet echt goed bekeken. waarom geen grote bladkorven net zoals op de
rielsedijk en vaker leeghalen.
De groencontainer enkele weken gratis aan mogen bieden is een betere service
De korf is dit jaar te klein en wordt ook te weinig geleegd
Er wordt alleen wel misbruik van gemaakt, er ligt ook gewoon (tuin)afval in.
Helaas worden er ook regelmatig takken in de korven gedaan waardoor de korven
moeilijk of niet geleegd kunnen worden,
Het blijft wel n probleem dat er mensen zijn die tuinafval in de korven deponeren
Het systeem met de kliko beviel mij beter.
Ik vind het wekelijks kunnen legen van de groencontainer prettiger maar ik heb
begrip voor het kostenaspect.
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Ik zie het niet zozeer als service v.d. gemeente: anders moeten de bladeren door
de gemeente worden opgeruimd en nu doen wij dit.
Ik zie veel mensen met bladblazers het blad op straat blazen in plaats van naar de
bladkorf brengen. En dat wordt nog gefaciliteerd ook! Door de gemeente die met
een veegauto het keurig verwijdert.
Indien ze niet te ver weg staan wel. Niemand gaat graag straten sjouwen met
zakken bladafval. Je wilt je auto natuurlijk ook schoon houden.
Maar de eerdere optie om de groen container gratis extra aan te bieden vond ik
ook perfect
Mensen maken weinig gebruik van de bladcontainers teveel werk denk ik,
jammer
Op zich een goede actie, wel is het zo dat juist het blad laten liggen in je tuin
onder struiken, bomen e.d. goed is voor de aarde. het is de natuurlijk cyclis en
geeft weer voeding doordat vercshillende insecten en organisme het blad
afbreken tot nieuwe vruchtbare aarde. behalve op gras is het blad dus juist zeer
welkom in de tuin! het is veel beter dan de kale grond. Bewoners hierover
informeren lijkt mij wenselijk.
Voor zover het bladeren betreft die de waterafvoer op straat belemmeren. In de
perken zouden mijns inziens de bladeren moeten blijven liggen.
Voorwaarde is wel dat de bladkorven tijdig (m in. wekelijks) geleegd worden. Dat
is nu niet het geval. Soms rijdt er iemand in een tractor met aanhanger voorbij,
stopt bij de korf maar neemt helemaal niets mee van de inhoud van de volle korf
De regel dat een wijk/straat moet boeten als er iemand takken o.i.d. in de bak
gooit, waardoor de bak (na een gele kaart geloof ik) niet meer geleegd wordt is
waardeloos. De service van het plaatsen van blakorven is op zich goed, maar de
gratis legingen van de groenbak was een veel betere service!
Doe die gratis groen container maar weer terug. Want al het blad in de
bladkorven vliegt zo onze tuin in. Dus dat schiet niet op als we het blad van de
buren ook op moeten gaan ruimen.
Gratis legen containers vond ik prettiger
Het is geen kwestie van 'goede service'! Het is een dienst, die bij het normale
takenpakket van een fatsoenlijke gemeente hoort! Zeker vanwege het feit, dat
90% van het bladafval in mijn tuin afkomstig is van gemeentebomen. En dat zal
voor het merendeel van de inwoners van Geldrop gelden.
Het systeem van de eigen kliko iedere week gratis buiten zetten is fijner. Minder
sjouwen en ook eigen snoeiafval makkelijker afvoeren. Dat is nu te veel voor een
kliko. Zonder aanhanger kom je er niet vanaf en de milieustraat vraagt 10 euro
per auto. Belachelijk.
Het vorige systeem: tijdens een bepaalde periode gratis groene container
plaatsen was VEEL prettiger
Het was prettiger toen de groene bak vorig jaar gratis geleegd werd
Het zijn ook veelal de bladeren van de bomen in de gemeente-groenstrook die we
erin gooien
Ik vind dat er ook snoeiafval gratis in de bladkorven mogen. De gemeente moet
blij zijn met bewoners die een groene tuin hebben.
Ik weet niet of je de bladkorven een vorm van service kunt noemen, aangezien er
ook veel blad van bomen aan de straat (Gemeentebomen) vallen, waarvan wordt
verwacht dat bewoners dit opruimen.
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Mee eens dat deze service aangeboden wordt, maar het gratis ledigen van de gft
container vond ik prettiger en wel zo eerlijk. De bladkorf staat recht tegenover
ons huis en door de wind waait het blad met grote regelmaat weer terug naar de
oprit en tuin....zo kunnen we aan het vegen blijven, terwijl buurtbewoners
verderop er mooi vanaf zijn.
Soms kan het beter zijn blad te laten liggen.. Ik snap wel dat je de wegen vrij wilt
houden..
Wel in de bebouwde kom. In het buitengebied staan deze korven beperkt, terwijl
daar veel bomen staan, ook van de gemeente.
Wij doen nu het werk voor de gemeente om de straat te vegen
Bladeren horen bij de natuur, bladeren kun je ook aan de kant bezemen
De bladkorven zijn een prima idee, alleen de regels die eraan gebonden zijn niet.
Wij wonen dichtbij een aantal winkels, het winkelend publiek gebruikt de bladkorf
als afvalbak, waardoor wij als bewoners in de problemen gaan komen en de
korven niet meer leeggemaakt worden.
Hier mag wel naar gekeken worden.
De gratis groen bakken inleveren dat was service. Dit is gewoon iets wat de
gemeente hoort te doen en zij laten nu de inwoners het werk doen.
De korven worden het meest gebruikt voor het opruimen van het blad dat van de
gemeentelijke bomen en struiken komt. Daar mag ook wel een waardering van de
gemeente tegenover staan.
Domme dreigsancties als gele kaarten als buurman er iets ander groens innooit
dan blad. Extra ophalen van groene containers werkte beter.
Het is veel makkelijker om het via de kliko op te halen
Het zou prima zijn als extra service, maar omdat mensen er toch vanalles in
gooien (in het kader van: ook groen en dan ben ik er vanaf en hoef ik er niet voor
te betalen) werkt het averechts. Beter zou zijn als de groenbak gewoon altijd
gratis is zodat je ook in de zomer niet met stinkend los afval bij je huis zit en dat
maar opspaart tot hij vol zit (want dat doe je, je gaat niet meerdere keren de volle
mep betalen voor een bak die maar halfvol zit). Met de aankondiging van proef
ging men afval opsparen en aanbieden in die periode (helaas)
Ik stop het veel liever in groenbak en die gratis aan weg. De korf staat heel ver
weg en we wonen in bos dus veel blad
Ik woon, zoals velen overigens, in een wijk met (Europese/Duitse) eikenbomen.
De bladeren hiervan vallen grotendeels pas in het begin van het jaar. Daarom
heeft het weinig zin om de korven te plaatsen. Het nodigt veel mensen uit om er
hun tuinafval in te gooien. Bovendien staat ie bij ons voor de deur, wat betekent
dat als 't waait, het allemaal bij ons in de tuin terecht komt (als ie al aardig vol is).
Goed bedoelde service dus, maar niet echt effectief (waar 't voor bedoeld is).
Ik zou liever de groene bak gratis buiten willen zetten in de periode dat de
bladkorven er staan.
Lie er gratis Groenbak.
Nou toen we de groene container buiten mochten zetten, deed ik dat iedere weer
omdat ik de gemeente mee hielp in onze straat en pad, nu ga ik echt niet
sjouwen, dus ik vind het echt geen beter plan die korven weer terug, veel mensen
doen nu niks
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•

Oktober t/m december groenbak gratis legen geeft een schonere straat

•

Overal wordt vanuit ecologische overwegingen aangeraden het blad in de
wintermaanden te laten liggen, behalve op gazons. Maar als je in het voorjaar
alsnog wilt ruimen zijn de korven weg. Ik pleit voor heet systeem-Nuenen, waar
de korven het hele jaar beschikbaar zijn. Onzin om te stellen dat er geen takken in
mogen: die zitten vaak tussen het blad en op de milieustraat wordt dat evenmin
gescheiden. Tenslotte: de maten / het aantal korven is op veel plaatsen niet in
verhouding met het aantal (gemeente)bomen.
Vond groene container prettiger werken blad korf vaak vol weet niet wanneer
geleegd word
Worden te weinig gebruikt, men gooit er ook ander tuinafval in
Zie liever dat de groene bak aangeboden kan worden
in de praktijk wordt weinig gebruikt gemaakt van de bladkorven hier in de straat,
terwijl alles vol ligt met bladeren uit jullie gemeentetuin.
Het is makkelijke de groen bak erbij te rijden en vol te doen dan een halve straat
door te moeten lopen met emmers e.d. om een bladkorf te vullen

•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Bladeren waaien rond, beter gratis legen van groene bak
De container was beter en fijner, de bladkorven staan ver van ons huis af en
daarom maak ik er geen gebruik van en laat dus nu het blad liggen.
De korven zijn vaak te vol en dus waait alles er weer uit. Dus nutteloos.
Die worden vaak niet op de juiste plaats gezet. Er zijn korven die meteen vol
gevuld worden terwijl andere korven amper gebruikt worden.
Dit zou weer gewoon via de gratis groene containers moeten gaan. Bladkorven
vaak al vol en ver weg van woningen. Het is erg lastig om eerst je container
met.blad te.vullen en die dan weer te moeten legen op een andere plek. Hoop
gesjouw wat voor veel mensen niet te doen is.
Er wordt niet alleen bladafval in gedaan maar ook ander tuin afval, daardoor
blijven manden te lang staan en soms omgegooid wat een enorme bende geeft.
bladafval ligt vooral op de straat en waait over de hele stoep uit, met valgevaar
voor (oudere) mensen. !x heb ik gezien dat er wat mensen flinke herrie staan te
maken met een bladblazer, alles de straat op wat weer verkeersonveilig is, want
fiets je erdoor heb je geheid een lekke band.
Het gratis ophalen van de groenbak in deze periode was veel betere optie. korven
zitten overvol tijdens herfst. mensen gooien er tuin afval bij.
Is het service?? Meeste bladeren komen vanaf de gemeentelijke bomen.
Kunnen beter de groenen kliko inzetten , maar dan niet wekelijks maar de
reguliere route en die van okt t/m dec niet laten betalen door de burger
Laat die bladeren liggen is niet duurzaam om ze op te zuigen
Liever de gratis de groene container, veel effectiever, dan de bladkorven. Er zijn
altijd figuren die er toch andere dingen ingooien en dan moeten de andere buren
er voor boeten. De actie met gele en rode kaarten is een slecht idee.
Moment dat buurtbewoners er andere zooi in gooien krijg je een gele kaart en bij
twee gele kaarten word de korf weggehaald en op deze manier word een groot
deel gestraft voor het toedoen van enkele personen
Ons huis is omgeven door grote bomen op gemeentegrond. Ik haal elke 2 dagen
een flinke lading blad uit mijn tuin, maar moet een stuk lopen voor de bladkorf.
De container aan de weg was een stuk fijner en scheelde me flink tijd!
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•

Per container word er meer door de burger verzameld is mijn indruk,dan in onze
wijk minimaal honderd meter lopen

•

Veel effectiever om een tijdje de gft container gratis te legen. Bladkorven worden
omgegooid en bladeren waaien weg. Veel meer last.
Voer aub het vaker en gratis gebruik van de groen container weer in. Zeker omdat
ik zie dat soms een bladkorf voor iets anders is gebruikt en daardoor wordt
weggehaald.
We zijn als inwoners ook verantwoordelijk voor de gezamenlijke
waterhuishouding. Als dit een service is, gaan steeds meer mensen over tot
verstening van hun tuin wat andere problemen tot gevolg heeft. Bovendien is de
service zeer matig, jaren op een rij gevraagd om een bladkorf in het centrum van
het Bogardeind ivm blad van de haagbeuk van het ziekenhuis, maar daar wordt
geen gehoor aangegeven, terwijl hij er lang geleden wel gestaan heeft.

•
•
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Plastic afval
De gemeente biedt de mogelijkheid aan om plastic afval apart aan te bieden in speciaal
hiervoor bestemde plastic zakken. Ook mogen hier blikjes en drankkartons in aangeboden
worden (PMD-afval).

5 Maakt u van de mogelijkheid gebruik om het plastic afval
aan te bieden in de hiervoor bestemde plastic zakken?
PMD bestaat uit plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons.
90%

(n=401)

83%

80%
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30%
20%

3%

0%

0%

Weet niet

10%

Nee, ik maak geen gebruik van de
mogelijkheid PMD-afval aan de straat te
zetten

13%

Ja, maar ik zet minder vaak dan één keer per
twee weken een zak PMD-afval aan de straat

Ja, ik zet elke twee weken een zak met PMDafval aan de straat

Ja, ik zet elke week een zak met PMD-afval aan
de straat

0%

Op vraag "5 Maakt u van de mogelijkheid gebruik om het plastic afval aan te bieden in de hiervoor
bestemde plastic zakken?" antwoordt 83% van de respondenten: "Ja, ik zet elke twee weken een zak
met PMD-afval aan de straat".

Toelichting
Ja, ik zet elke
week een zak
met PMD-afval
aan de straat

•
•
•

Als het iedere week kon, zou ik het wekelijks voorzetten. Ik splits mijn afval
zorgvuldig en merk dat papier en plastic aardig opstapeld in huis
Wij zamelen de plastic zakken gezamenlijk in en zetten een of meer
containers aan de straat. apartementen
Ze worden om de 2weken opgehaald en heb dan wel 4 zakken
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Ja, ik zet elke
twee weken
een zak met
PMD-afval aan
de straat

•

Zeer slechte zakken, zelfs de nieuwe variant. Beter om een twee in 1 bak aan
te bieden voor plastic ken papier

•
•

Aan de straat als de PMD wordt opgehaald
Alleen jammer dat mensen ook buiten zetten als het niet een ophaaldag is,
vaak meer dan een week te vroeg.
Als het wekelijks zou kunnen zou ik hier wekelijks gebruik va maken
Antwoord 1 is niet mogelijk, er wordt hier elke 2 weken plastic afval
opgehaald en ik breng het regelmatig tussentijds zelf naar de Milieustraat
Cure haalt 1x per 2 weken hier PMD op. Als het elke week kan, zoals
hierboven als optie aangegeven is, zou ik het iedere week aanbieden
Dit systeem werkt prima!
Doordat ik docent ben, weet ik dat veel mensen niet weten wat er wel en
niet in deze zakken mag. Zij zoeken dit ook niet op. Misschien is het een idee
om hier meer bekendheid aan te geven. Bijv. wisselende opdrukken op de
zakken, met naast de standaard tekst, steeds andere tips.
Een container zou nog fijner zijn
Eén keer per week is (voor ons) niet van toepassing: PMD wordt eens per 2
weken opgehaald.
Eens per week zou fijn zijn, maar in Mierlo komen ze eens in de twee
weken.en dan heb ik meerdere zakken die stinken en bij de buren worden ze
door ongedierte aangevreten. Tijd voor een klio systeem!
Elke week wordt het niet opgehaald.
Het blijft bij mij niet beperkt tot 1 zak, ik heb er altijd meerdere.
Het kan maar om de week dus je kunt niet iedere week een zak neerzetten
Het komt maar één keer in de twee weken. Zou willen dat we het wekelijks
kunnen aanbieden. Nu sparen we te veel zakken op en heb je rommel in je
tuin wat ongedierte aanlokt.
Het wordt slechts één keer per twee weken opgehaald
Ik kan dit maar eens in de twee weken
Ik zet elke twee weken meerdere zakken aan de straat
In Geldrop kan maar 1x per 2weken
Jammer dat sommige mensen de dag ná de ophaaldag, al zakken buiten
zetten
Kan maar 1 keer in de twee weken
Mogelijkheid 1 om elke week plastic buiten te zetten is in Geldrop niet
mogelijk.
Optie 1 is vreemd, wordt maar 1x per 2 weken opgehaald. Heb dan wel 2-3
zakken.
Plastic komen ze 1 x per 14 dagen ophalen?? optie elke week lijkt mij niet
handig.
Plastic wordt om de week opgehaald dus elke week zak aan straat zetten kan
niet. Om de week zet ik meer dan een zak aan de straat
Pmd wordt maar 1 x 2 weken ingezameld dus kan niet iedere week buiten
worden gezet.
Vaker ophalen. Scheiden belonen.
Vreselijk irritant dat er mensen zijn die nadat de PMD zak opgehaald is, een
halve dag later hun zak weer buiten hangen. Graag betere voorlichting en
vooral handhaving hierop

•
•
•
•
•

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

•

We zouden dit wel elke week willen doen, omdat we elke week een zak vol
hebben. De zakken worden bij ons sowieso elke twee weken opgehaald.
Wij gaan ook jog een keer per week naar de milieustraat met een zak.
Wordt niet wekelijks opgehaald, anders zou ik elke week zakken neerhangen.
Ze komen elke twee weken
Zolang het systeem zo is, maken wij er gebruik van. We zijn echter niet
overtuigd van het nut. Centraal scheiden is volgens ons nuttiger. Het
voorkomen van stinkende bakjes, zakjes etc. kan alleen om ze schoon te
maken. Dat vergt veel water. Dat is niet echt millieubewust, al die
waterverspilling.
Zou elke week moeten zijn , want waar laat je 2 zakken , twee weken

Ja, maar ik zet
minder vaak
dan één keer
per twee
weken een zak
PMD-afval aan
de straat

•

Als alleengaande heb ik minder plastic afval. Eens per vier weken is voor mij
goed.

Nee, ik maak
geen gebruik
van de
mogelijkheid
PMD-afval aan
de straat te
zetten

•

Ik woon in aan appartement. Wij zamelen gezamenlijk in. Daarvoor zijn
oranje containers beschikbaar die iedere 2 weken worden geleegd door
Cure.
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Om te voorkomen dat zakken met plasticafval wegwaaien, kunnen inwoners van GeldropMierlo een 'kroonring' aanvragen, dat zijn speciale haakjes aan palen en lantaarnpalen om
zakken met plasticafval aan op te hangen.

6 'Ik maak gebruik van een kroonkring voor het plastic afval'
48%

50%

(n=400)

46%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

6%

5%

1%

0%
Ja

Soms

Nee

Weet niet

Op vraag "6 'Ik maak gebruik van een kroonkring voor het plastic afval'" antwoordt 48% van de
respondenten: "Ja". 46% van de respondenten antwoordt met: “Nee”.

Toelichting
Ja

•
•

•
•

•
•
•
•

Alleen biedt dit ook de mogelijkheid dat mensen de zak er veel te vroeg aanhangen,
want als die er hangt kan niemand zien van wie die is, en als het voor de deur wordt
gezet wel, dus weg met die dingen !!
Alleen jammer dat mensen niet snappen dat de zakken er pas op de ophaaldag aan
gehangen moeten worden. Al na een paar dagen nadat de zakken zijn opgehaald
hangt het alweer vol in alle straten met zakken, die vaak door katten en vogels
worden kapot gemaakt, waarbij de inhoud over de straat komt te liggen. Helaas wordt
er weinig tot geen toezicht op gehouden. Dit vinden veel mensen zeer storend, het
geeft een rommelig straatbeeld.
De buren heb ik wal moeten attenderen dat ze niet te vroeg met de zakken
aankomen.
De kroonringen in mijn straat zit aan 1 paal. het merendeel van de zakken staat
gewoon op de grond. Wij moeten alle zakken aan het begin van de straat aanbieden.
marco Polostraat Geldrop
Een geweldig idee die haken
Goede zaak. De zakken waaien niet meer over straat
Ik ben alleen van mening dat de gemeente uit zich zelf deze kroonringen moet
plaatsen en overal. Niet pas wanneer een bewoner hier om vraagt.
Ik heb zelf een kroonring aangevraagd en die is ook opgehangen. Alleen ik en een
overbuurvrouwmaakt gebruik van deze ring. Andere buren die ook zicht hebben op de
ring, blijven hun zak bij hun voor de deur zetten. Waarom worden er niet meer ringen
opgehangen? Niet iedereen weet ook hoe je zo'n ring moet aanvragen.
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Nee

•
•
•
•

Ik vind dit echt een goede vooruitgang. Ik vind ook dat ze meer moeten worden
opgehangen dus niet vanuit de bewoners maar gewoon de gemeente die bepaald dat
ze komen. Eerder waaien de plastic zakken door de straat en de inhoud uit de plastic
zakken.
Ja wel jammer dat er voor veel straten te weinig mogelijkheden zijn in verband met
auto die in de weg staan,
er zouden ook ringen aan bomen ? gemaakt kunnen worden meer ruimte en ze
hangen niemand in de weg.(sommige straten)??
Maar in de Appelaar hangen lang van te voren de zakken er al aan, de gemeente heeft
een onderzoek gedaan maar krijgt daar geen grip op
Mogen meer kroonringen komen.
Op "ons" verzamelpunt hangt 1 ring, dit is voor de hoeveelheid aangeboden zakken
veel te weinig, E worden hierdoor veel zakken op de grond geplaatst waardoor katten
en muizen vrij spel hebben en de nodige zakken worden leeg geplukt.
Vaak zit die al vol waardoor we het alsnog op de grond zetten/leggen.
Wel jammer dat het op veel plaatsen niet gebeurd zo instaat er nog te veel rond
slingerend plastic
Zo waaien de zakken bij hevige wind niet de straat op.
Bij Fangorn 39 hangt een kroonring die niet wordt gebruikt omdat deze achter de
parkeerplaats hangt van auto’s die daar staan. De vrachtauto die de zakken komt
ophalen ziet daardoor de zakken niet altijd hangen en veel mensen leggen de zakken
op de struiken die daar staan. Het zou beter zijn om in het bestaande groen een paal
te plaatsen met daaraan een kroonring. Dit is gemakkelijker voor de mannen die de
zakken komen ophalen en de zakken waaien dan niet over de straat. Dekroonringen
aan de oneven kant van d3 Fangorn worden zoogde als niet gebruikt.
Bij mij voor de deur is geen kroonring aan de lantaarnpaal aanwezig.
De kroonring zit helaas achter geparkeerde auto's dus deze worden dan minder goed
gezien door de ophaaldienst. In onze straat zijn de 'hegjes' voor de deur momenteel
de verzamelplaats voor de plastic zakken ipv de kroonringen die er al hangen
Er hangen bij mij in de straat helaas te weinig kroonringen..
Het hangt soms zo vol dat er niets meer bij kan ,frisostraat mierlo
Het lijkt mij voor de ophalers onhandig om alle zakken van die ringen te "peuteren",
dus als het niet waait gebruik ik de kroonringen niet.
Meestal hangt de kroonring vol
Onhandig en te weinig ruimte voor alle aangeboden zakken
Zodra de zakken opgehangen worden, kun je geen gebruik meer maken van de
stoepen. Dit vind ik erg storend.
Als aan mijn zijde van de straat een lantaarnpaal had gestaan dan had ik wel een
kroonprins aangevraagd.
Bij de voordeur van het portaal van ons appartementengebouw bevindt zich geen
geschikte plek voor een kroonring. De zakken worden daarom bij ons gewoon op
straat geplaatst op de ochtend van het ophalen van de zakken.
Bij mij in de straat zijn er nog geen zover ik weet
De afstand naar zo'n kring is mij te ver. EN de haken zijn overbezet en sommige
zakken staan er ingescheurd naast.
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Die zijn ‘te laat’ aangevraagd aldus de gemeente, dus vette pech!? Betreft de kleine
Vuurvlinder in mierlo
Er is er bij mij geen in de buurt en ook geen palen waarvoor ik deze kan aanvragen.
Daarbij komt dat er nu de hele week afval aan die kroonringen hangt en dat het
straatbeeld vervuilt...
Er is geen lantaarnpaal in de buurt.
Geen lantaarnpaal Of andere mogelijkheid voor de deur. 1 kroonring een stukje
verderop in de straat, maar die hangt de avond van te voren al vol.
Geen lantaarnpaal waar deze aan bevestigd kan worden
Geen lantarenpaal in de buurt.
Geen mogelijkheid om een ring te plaatsen
Had om een ring gevraagd en deze was ook geplaatst, maar op verzoek van een van
de buren weer verwijderd. Wie bepaalt er waar de ring geplaatst word, het is toch
gemeentegrond en dan moet de aanvrager toch ook gehoord worden en niet zomaar
verwijderen als een van de buren klaagt?
Heeft geen nut , de nieuwe zakken hangen er vaak al de dag erna aan de haken dat
het net is opgehaald
Het os een uitstekend idee maar het aanbod van kroonringen is te gering
Ik heb een lantaarn voor de deur. Stel dat daaraan een kroonring komt te hangen dan
kan ik daar soms 2 à 3 dagen last van hebben. Uitzicht op plasticzakken is niet leuk.
Ik heb er 1 aangevraagd maar die is niet geplaatst in mijn buurt van mijn huis.
Ik heb er geen aangevraagd omdat zo'n ring teveel gemeentegeld kost
Ik heb ook nooit vernomen dat dat een optie was. Geen mededeling over ontvangen
Ik wil wel zo'n kroonkring!
Ik wist niet dat je deze kunt aanvragen. Ik zou om zwerfafval te voorkomen deze
ringen overal op verzamelplaatsen ophangen. De afvalinzamelaars hebben hier toch
prima zicht op.
Ik wist niet dat we deze aan zouden kunnen vragen...
In het buitengebied zijn lantaarnpalen schaars, dus ook geen ruimte voor de kroonring
Is niet geplaatst ondanks verzoek daartoe
Kennelijk kon men zo’n voorziening (kroonring) aanvragen. Ik heb dat gemist vanwege
afwezigheid ivm vakantie. Zou graag alsnog zo’n ring willen plaatsen.
Past niet bij ons
Storend is dat afvalzakken steeds eerder aan de "kroonkringen" worden gehangen.
Zet in op handhaving !! Als je de zakken aan elkaar verknoopt komt wegwaaien
nagenoeg niet voor.
Te ver lopen... :-) en ik zet het afval 's morgens pas op straat vlak voordat het wordt
opgehaald
Waarom moeten de inwoners die zelf aanvragen? Zou een service van de gemeente
kunnen zijn.
Wat een ondingen, dit werkt niet. Sowieso is er bij lange na niet genoeg ruimte aan de
kroonring voor alle zakken waardoor er nog steeds losse zakken bij de hangende staan
en even verderop hou je ook de hoop afvalzakken. Misschien dat het op sommige
plekken werkt maar in mijn eigen ervaring zijn de ringen dus nutteloos.
Wie gaat deze betalen?
Wij gooien in de straat alle zakken op een grote hoop, makkelijker voor de
vuilnismannen
Wist niet dat dit kon. Ga er een aanvragen.
Zet onze zakken smorgens vroeg buiten.
Zie vraag 4 en 5
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Weet
niet

•

Zijn er niet in onze straat.

•

Wist niet dat ik deze kon aanvragen
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Het verkeerd aanbieden van afval
Denk bij aan het verkeerd aanbieden van afval aan afval dat naast containers ligt of grofvuil
dat langer dan een dag op straat staat. Het gaat dus niet over zwerfvuil.

7 Staat er bij u in de buurt afval dat er niet hoort in het
afgelopen jaar?

(n=398)

60%
51%
50%
40%
30%
20%

20%

23%

7%

10%
0%
Ja

Soms

Nee

Weet niet

Op vraag "7 Staat er bij u in de buurt afval dat er niet hoort in het afgelopen jaar?" antwoordt 51%
van de respondenten: "Nee". 23% van de respondenten antwoordt met: “Soms”.

Toelichting
Ja
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•
•
•

Bewoners van Twijnstraat en omgeving nemen het niet zo nauw....
Bij de goedkope huurappartementen in de Akert is het een drama.
Bij plastic (PMD) vaak dingen die er niet horen
Dagen van te voren aanbieden en niet binnenhalen van containers na leging
De bouwcontainer van de buren heeft weken op de stoep gestaan en tijdens een
storm ook. Alles waaide weg en niemand die er iets van zei. Net als de bus van deze
bouwvakkers die dagelijks op de stoep heeft gestaan en olie lekte. De stoep is
notabene gedeeltelijk vervangen en een paar dagen later stond die er weer.
Er zijn mensen die dinsdag de zak voor pmd al aan de kroonkring hangen.
Ook zijn er mensen die het oud papier niet goed verpakken zodat alles wegwaait.
Gemeente snoeit struiken, takken. Laat dit verder liggen op de parkeerplaatsen.
Halve dag nadat de PMD zak opgehaald is hangt er op het st Josephplein weer nieuwe
zakken, betere voorlichting en handhaving zou erg prettig zijn.
Een camera bij de kledingcontainers zou ook een serieuze optie zijn.
Heel vaak in het gangetje bij de poorten van buurtbewoners
Hier hangen ze de Plastic afval al dagen van tevoren aan de lantarenpaal zo kunnen de
vogels het vuil als nog verspreiden . dat ze het maar in de schuur zetten .
In de buurt van het zwembad liggen geregeld 'onbestemde' vuilniszakken. Ik verwacht
dat dit een illegale dump is van bijv. drugsafval.
Ja op parkeerterrein veel wat mensen laten liggen van drankjes en snoep en snacks of
na sleutelen aan een auto restafval daarvan
Met name de flats achter mijn huis
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Met name pmdzakken die er lang liggen/hangen
Nadeel van de kroonring is dat mensen hun zak er aanhangen zodra deze vol is en niet
alleen op de ophaaldag. Hierdoor krijg je toch weer veel zwerfvuil als de zakken kapot
gaan (dieren/wind)
Op de hoek; Mierloseweg / van der Puttstraat is het dagelijks een puinhoop qua
plastic zakken, papier/karton en overig afval. Dit wordt te pas en te onpas daar
verzameld door (denk ik) de mensen die aan de Mierloseweg in alle verhuurde
kamertjes zitten. Waarschijnlijk ook omdat ze gewoonweg niet weten hoe dit de
bedoeling is, of zich gewoon niet aan deze regels houden
Plastic afval wat niet opgehaald is laten de bewoners dan gewoon 2 weken staan tot
de volgende ophaaldag. .
Plastic afvalzakken worden niet alleen tijdens de ophaaldagen op straat aangeboden,
soms worden vele dagen voor de afhaaldag al zakken op straat neergezet/ gehangen.
Kan daar niet beter op gecontroleerd/ opgetreden worden?
Plastic tuinstoelen e.d. en bij de glascontainers allerlei glazen vazen en schalen die
niet door de opening kunnen. Kinderen gooien ze kapot en weer ligt alles vol op
straat.
Pmd zakken worden veel te vroeg buiten gehangen, soms al zelfs de dag dat ze
opgehaald zijn, dus 2 weken te vroeg.
Regelmatig staat er afval naast de winkels aan de Benedenbeekloop. Deze wordt na
melding van omwonenden, opgehaald door de gemeente.
Resten van bouwmaterialen
Sommige mensen gooien hun takken en grond in de bosjes aan het einde van ons
gangetje.
Bovendien vind ik dat afvalcontainers in onze buurt in de tuin moeten blijven en niet
langs paadjes, (komt vooral tussen huizenblokken voor). Daarbij hebben die mensen
zonodig plasticafvalzakken liggen. Heeft overigens ook met veiligheid te maken.
Vaak hangt het plastic afval al 2 à 3 dagen eerder buiten
Voor al PMD zakken die dagen buiten staan, dan wel aan een kroonring hangen.
Vooral hondenpoep!!
Wij wonen vlakbij het bos en daar wordt van alles gedumpt. Veel tuinafval. Ook
matrassen e.d. kom je tegen.
Afval dat de dag van tevoren aan de straat wordt gezet
Afval geplaatst naast glasbak, afval geplaatst naast een kledingcontainer
Bij de ondergrondse container die bij de appartementen hoort staat regelmatig afval
los opgestapeld.
Bij winkelcentrum de coevering regelmatig bij de kleren containers.
Bladafval dat naast de korf is gestort is niet opgehaald.
Naast mijn huis/tuin ligt al meer dan een maand een grote afgewaaide tak van een
gemeenteboom (hoek Molenkamp/Kerkakkers)
Chineze buren lijken niet goed te weten dat plastic niet bij papier hoort.
Er was piepschuim aangeboden bij plastic, dus dat was niet meegenomen (en terecht)
alleen de persoon die het had gedaan heeft het niet meegenomen, dus wij hebben 4
zakken piepschuim afgevoerd ivm straatbeeld en ongedierte.
Gft wordt nogal eens in het bis gegooid. Beter om dit gratis op te halen.
In de bladkorf worden vaak takken gegooid.
Plastic en papier worden door bewoners op het verkeerdemoment buiten gezet
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•

Sommige bewoners zetten soms op dinsdag of al op zondagna het ophalen van het
plastic afval alvast het papier buitenvoor een week later.

•

Sporadisch wordt naast de toegang tot de ondergrondse container grof vuil geplaatst
door mensen die niet in onze wijk wonen.
Vooral bij de glasbak zetten mensen glas neer wat er niet in past soms ook in plastic
zakken
Vooral langs de kanaal, Goorsebaan wordt illegaal gestort
Zie het wel vaak bij afvalbakken langs de straat, ze zitten dan te vol. Sommige mensen
zie ik er hun huisvuil in stoppen.

•
•
•

Nee

•
•

•
•
•
•
•
Weet
niet

•

Helaas wel overal langs de kant van de weg even buiten onze buurt.
Het komt wel voor dat PMD zakken langer dan een week zichtbaar zijn; de mensen
hebben zich vergist in de week, denk ik. Soms, als je voor langere tijd op vakantie
gaat, moet je de zak wel eens een paar dagen eerder ophangen (of met de auto naar
de milieustraat brengen)
Kunnen geen grif afval aanbieden aan straat maar moeten het zelf wegbrengen naar
de milieustraat brengen
Niet in de staat waar ik woon, wel bij de glascontainers in het centrum
Past bij het principe de vervuiler betaalt.
Plastic wordt soms te vroeg aangeboden. Veelal bij "kroonkringen". Handhaven
ontbreekt.
Veel bewoners zetten hun plastic en of papier dagen te vroeg buiten
Ik vind het ergerlijk dat mensen te vroeg hun oud papier op straat zetten (soms 2
dagen) en ze nog niet eens de moeite nemen om het goed af te dekken, zodat het
weg kan waaien.
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8 Welke maatregelen kunnen er volgens u getroffen worden
om te zorgen dat afval niet verkeerd wordt aangeboden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
40%

(n=399)

38%

35%
29%

29%

30%

27%

25%
20%
16%
15%
10%

10%
6%

5%

Andere maatregel

Dat is onmogelijk

Meer informatie verschaffen over het
aanbieden van afval

Een waarschuwing

Meer controles

Een boete

Er dienen geen maatregelen te worden
genomen

0%

Aan de hand van vraag "8 Welke maatregelen kunnen er volgens u getroffen worden om te zorgen
dat afval niet verkeerd wordt aangeboden?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Meer controles (38%)
2. Meer informatie verschaffen over het aanbieden van afval (29%)
2. Een boete (29%)

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

?
2 keer per maand willekeurig faval ophalen
Afval aanbieden goedkoper maken.
Afval gratis aanbieden in mileustraat
Afval gratis inzamelen. Laten betalen bij aankoop.
Afval is een groot probleem, door heel Nederland.
Afval teruggeven aan 'eigenaar' + een boete
Als men informatie wil verstrekken dan ook in meerdere talen. Er leven zat Nederlanders met
een migratieachtergrond die de nederlandse taal niet machtig zijn en niet snappen wat er
staat. Afval is toch afval.
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Belonen van mensen die het correct aanleveren. Belonen werkt meer motiverend dan straffen
Centraal, ipv individueel scheiden. De techniek is er.
Controle, waarschuwen en bij herhaling beboeten
Dat is asociaal gedrag daar is denk ik weinig aan te doen
De mensen die dat doen vragen waarom ze dat doen.
De milieustraat in Geldrop is voor mensen uit Mierlo ver weg. Een klein afvaldepot in Mierlo
zou mooi zijn.
De persoon in kwestie erop aanspreken als dat bekend is
De stort niet zo belachelijk duur maken
De stort weer terug zetten naar het ouwe tarief. Schandalig die verhoging, dit werkt het ook in
de hand.
Een camera
Een gemeentelijke huis-aan-huisfolder met duidelijke informatie, bijvoorbeeld met
pictogrammen.
Eerst een waarschuwing en dan een boete
Gft gratis ophalen
Goedkoper maken,dan dumpen mensen minder
Gratis aanbieden
Gratis aanbieden op de milieustraat
Gratis je afval kunnen brengen naar de reiniging. Is toch zot , je brengt het zelf , doet het zelf in
dr bak en je moet betalen . In grote steden is het ook gratis
Gratis naar de milieustraat kunnen brengen of een paar keer per jaar grof vuil gratis kunnen
laten ophalen
Gratis naar de milieustraat net zoals eindhoven. Besef hoeveel moeite er gedaan moet worden
om van je afval af te komen plus bijbehorende kosten. Een matras is al gauw 40 euro. ??
Gratis naar stort brengen
Grof afval gratis ophalen na telefoontje van aanbieder
Het aanbieden van afval bij de milieusparende goedkoper maken. Het is nu zo duur dat
mensen well neigen om zaken te dumpen.
Het inleveren van afval op de milieustraat gratis maken
In bepaalde wijken b.v flats waar meerdere alloxhtonen wonen vaker dan 1 maal per 2 weken
plastic ophalen.
In gemeentelijk info bulletin op welke inzamelpunten/straten het probleem speelt
Je kunt niet altijd weten van wie het afval is, dit maakt controles en handhavng moeilijk
Lagere drempel voor milieustraat
Lijkt me heel moeilijk om iets tegen te doen, vaak wordt het gedaan omdat mensen het
goedkoper vinden dan een container aan de straat te zetten.....
Lijkt me lastig. Zodra mensen moeten betalen zoeken sommigen andere wegen om het
kosteloos kwijt te raken. Zie je ook in het bos. In dat opzicht is het misschien beter om niet per
kliko te laten betalen maar via de gemeentelijke belastingen per grootte van het huishouden.
Maak het gratis dan zal het niet verkeerd worden aangeboden. Via de belastingen de kosten
doorberekenen.
Maar vooral de milieustraat gratis maken voor inwoners van Geldrop.
Makkelijker maken afval kwijt te raken
Meer gratis inleveren bij de Milieustraat
Men moet gemotiveerd raken om afval te scheiden en juist aan te bieden. Te veel mensen
denkenden het niks uit maakt omdat het toch op een hoop komt. Onzin natuurlijk, maar die
opvatting is hardnekkig bij een aantal mensen.
Milieu straat weer goedkoper zodat mensen het niet elders storten
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•
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•
•

Milieustraat betaalbaar maken
Milieustraat goedkoper maken of gratis
Mogelijkheid om gratis aan te bieden, tariefdifferentiatie
Na b.v. 2 waarschuwingen een boete geven
Niet zo duur maken
Op zoek naarden manier om diegene die altijd het afval veel te vroeg buiten hangen of zetten
aan te pakken of te waarschuwen. Dit is zeer lastig omdat hier in de wijk nooit iemand ziet wie
diegene is.
Optimalisatie milieustraat (kortere rijen (bijv. sneller betalen), ruimere openingstijden (bijv.
vanaf 11 of 12 uur), lagere prijzen,...)
Papier container
Plaatsen camara’s
Soms is het onwetendheid
Storten op de milieustraat goedkoper maken.
Tarieven milieustraat verlagen
Tot nu toe worden er steeds kaartjes gehangen aan bakken van mensen die afval niet op de
goede plek of niet op de goede wijze indienen. Maar verder gebeurt er niets waardoor dit
patroon in stand blijft en zich elke week herhaalt en de mensen zich er niets van aantrekken.
Alleen waarschuwen met sancties werkt blijkbaar niet voldoende, handhaven is in dit geval
een kleine moeite, namelijk bak niet legen of zak niet meenemen of het losse afval niet
meenemen, tot nu toe gebeurt dat allemaal wel..
Vast bedrag per jaar en de stort en kliko gratis maken
Vooral op plekken waar veel pubers naar school fietsen, vind je veel zwerf afval. Voorlichting,
maar ook vuilnisbakken kunnen helpen
Vooral over het te vroeg plaatsen. De zakj hangt er soms het hele weekend
Weer zoals vroeger grof vuil 1 keer per jaar gratis ophalen. En 2 keer per jaar gratis snoeiafval
ophalen
Zie tipover extra containers voor plastic en papier afval
Zwerfafval wordt vaak veroorzaakt doordat mensen de kosten voor het ophalen of afleveren
van afval te hoog vinden. Als dat kosteloos zou zijn verdwijnt een groot gedeelte van het
zwerfafval

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

Afvalinzameling moet betaalbaar blijven,dat is de belangrijkste eerste taak
controles is dweilen met de kraan open
Al deze punten die ik aangevinkt heb. Eerst duidelijk informeren in de taal die de bewoners
spreken / lezen....controleren erop....1 waarschuwing geven....én evt beboeten!!
Als er rommel ligt controleren tussen het afval op etiketten e.d. van wie het af komt en dan
boete uitschrijven.
Controleurs rijden voorbij zonder kijken, denk dat boa's geen zin / tijd hebben?
De huidige maatschappij wordt steeds individualistischer. Hierdoor zullen er mensen zijn die
redeneren "als ik er maar van af ben". Misschien dat duidelijke informatie mensen tot andere
gedachten kan brengen...
De mens zelf zal altijd een probleem blijven.
Een boete zou zeer terecht zijn maar er is geen handhaving dat is jammer het wordt maar
oogluikend toegestaan daar zou de gemeente veel allerter op moeten zijn.
Ze gaan toch voor duurzaam dan moet de gemeente er veel meer mee bezig zijn.

36

•

Eerst een waarschuwing geven en wanneer dat niet helpt een boete.

•

Het aanbieden van afval bij de milieustraat is duur, je moet zelf vervoer regelen om het weg te
brengen, terwijl er vroeger om de zoveel tijd grof vuil opgehaald werd. Sommige mensen
gooien daarom van alles in de natuur. Bovendien zorgt het individueel rijden van alle
particulieren voor veel meer vervuiling dan één vuilniswagen.
Het is moeilijk om de eigenaar van een gedumpte zak te achterhalen of je zou
camerabewaking moeten plaatsen.
Het verplicht "bij je hebben van een opruimzakje"slaat nergens op: alleen uitzonderingen
gebruiken het. De rest draait zich gewoon om. Er wordt (veel) te weinig op daadwerkelijk
gebruik gecontroleerd.
Ik zie regelmatig glas afval bij de glascontainers op de parkeerplaats van Plus. Dit is gevaarlijk
èn slordig, maar voor een kapotte schaal of vaas helemaal naar Geldrop rijden zal voor
sommige mensen teveel moeite zijn.
Maak je alles elke keer duurder dan wordt de inwoner onverschillig en laat deze zo zijn protest
zien.
Meer controle, eerst een waarschuwing, daarna een boete
Sommige andere gemeenten geven de mogelijkheid om willekeurig afval aan de straat te
zetten en het op verzoek te laten ophalen.
Veel mensen, waaronder ikzelf, weten niet precies wat nu wel en wat niet bij het pmd moet
Vooral wat er wel en niet in PMD mag is niet altijd makkelijk
Waarschuwen na controle en de controles registreren zodat je bij meerdere waarschuwingen
ook een boete kan uitschrijven
ook controleren op het veel te vroeg buiten zetten van het afval soms staat het een paar
dagen aan de straat voordat er opgehaald wordt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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9 Heeft u verbeterpunten (tips) voor het afvalbeleid bij ons in de gemeente?
(n=398)
Tip (53%):
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 geen bladkorven plaatsen, bladblazen en bladruimen ontmoedigen. de natuur is circulair,
blad zorgt voor betere groei en daardoor meer CO2 afvang. 2 gereguleerd ophalen van
chemisch afval en batterijen. bijv 2x per jaar ophalen of elke maand op een vast standpunt
(met name in Mierlo). Er zijn veel bewoners die nooit op de milieustraat komen en dus niet
weten waar ze chemisch afval moeten laten. dit eindigt dan vaak bij het restafval.
1 maal per jaar grof vuil ophalen
1 maal per maand grof vuil ophalen.
1 x kwartaal grof huisvuil ophalen
1 x per 2 weken een vrachtauto door het dorp, waar je groot vuil kunt aanbieden. Nu heb je
veel milieuvervuiling door al die aito's met karretjes die in de rij voor de milieustraat staan,
met name op zaterdag.
1 x per maand optie om grofvuil gratis aan te bieden bij milieustraat, meerdere keren betalen
1. Zorg dat afvalcontainers kunnen worden afgesloten. 2. Zorg voor voldoende ruimte voor het
plaatsen van m.n. PMD en papier. 3. Te volle containers niet meenemen.
Aan de Oliver van noord straat staat al meer dan een jaar een bouwkeet van senzer , zeer
irritant want die werkers pauzeren daar en gooien afval in het plantsoen, fijn beschimmelde
boterhammen enz, ik heb 4 honden , ik ruim de ontlasting van hun op, zou fijn zijn als die
werkers dat ook een doen
Aanbieden afval op gemeentewerf goedkoper maken
Aanbieden bij de milieustaat aantrekkelijker maken door prijs verlaging . Zeker voor het
aanbieden van snoei materiaal.
Aantal keer per jaar gratis naar de stort
Actie voeren tegen zwerfaval
Af en toe langs gaan voor het legen van de milieubox
Afval aanbieden goedkoper maken. Ook de tarieven milieustraat lager
Afval droppen van anderen beter opsporen en zwaarder beboeten. Het zwerfafval b op de
Sanghorst strenger aanpakken.
Afval scheiden bij het eindpunt, zodat er minder afval afgekeurd hoeft te worden.
All-in tarief is beter voor milieu!
Als de containers geleegd zijn het ook verplicht moet zijn om ze voor 12 uur snachts weer
binnen moeten zijn zo niet dat er dan meteen een boete gegeven moet worden hier in de
buurt staan er soms een week later nog de containers nog op straat
Als je verbeter- en bespaarmogelijkheden ziet, reken dan eerst van te voren goed door wat de
meeropbrengsten cq meerkosten zijn. Dan voorkom je onbezonnen besluiten zoals enkele
jaren gelden, toen werd besloten om geen korven meer te plaatsen, omdat het aanbieden van
10 keer gratis groene kliko goedkoper zou zijn. En er dan na een paar jaar achterkomen dat het
veel duurder is!!
Anbieden grof vuil gratis maken.
Beboet mensen die het afval te vroeg buiten hangen/zetten. Dieren pikken het in de nacht
allemaal kapot.
Bedrijfsafval van o.a zzp ers word aangeboden op de milieustraat tegen dezelfde prijs als voor
de inwoners. Daardoor betalen de inwoners meer , en dit is m.i verkapte subsidie aan de zzp
ers, terwijl ze denk ik wel de kosten doorberekenen aan hun klanten.
Beloon goed gedrag, geef bij minder aanbieden van containers een korting op de vaste lasten.
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Beter handhaven op zwerfvuil. Mensen bekeuren als ze iets op straat gooien en het wordt
gezien door de handhavers of milieuwachters. Vooral op de jeugd letten.
Betere handhaving is wel nodig in diverse wijken
Bij PMD lijst groter maken met wat wel of niet erin mag
Blad containers zijn goed ,maar hoe moet het als er in jou buurt er geen staat ?
Bladkorf is leuk maar mensen uit een andere gemeente dumpt zijn tuinafval voor onze deur is
zo’n korf! Laat het weer via de kliko verlopen!
Bladkorven vaker leeg maken als de korf vol is gooit men het naast de korf en dan word het
niet opgeruimd!
Blauwe bak voor papier / karton. makkelijker op te halen, minder mensen voor nodig.
Blauwe containers voor papier
Boetes voor te vroeg kliko's aan straat zetten of te laat binnenhalen.
Breng de gratis legingen terug in de herfst!
Centraal scheiden. Lost heel veel problemen op. Kan me niet voorstellen dat al de huidige
kosten en milleuimpact opwegen tegen een scheidingsmachiene.
Container voor oud papier
Container voor papier
Container voor papier en/of plastic
Container voor plastic afval en oud papier erbij om ongedierte tegen te gaan!!!
Container voor pmd afval; of vaker ophalen. Zomers beginnen de zakken te stinken.
Dat de containers daar weer worden teruggezet waar ze geledigd zijn. Regelmatig de geledigde
container 3 of 4 huizen verderop moeten terughalen!!
Dat degenen die ons afval halen de containers netjes terug zetten, ipv op de grond te gooien.
De bladkorven langer laten staan. Eikenbomen verliezen heel laat hun blad waardoor er nog
veel blad ligt als de korven al weg zijn.
De bladkorven verdwijnen eind december.Dat is te vroeg. Er ligt dan nog veel blad in
gemeentetuinen, en bij sterke wind ligt mijn tuin dan weer vol
De handhavers moeten beter hun werk doen. Niet stiekem een boete uitschrijven voor een
auto die 5 min.over de parkeertijd is.
De milieu straat goedkoper maken voor de gewone burgers
De milieu straat goedkoper maken zodat hier meer mensen en vaker gebruik van maken.
De milleustraat goedkoper maken want deze prijzen zijn absurd en werkt afvaldumping in de
hand.
De stort wat beter inrichten, is nu een soort trechter. Slechte verdeling van de ruimte daar, dat
zou veel efficienter kunnen.
Doe de gemeentelijk belastingen een paar euro omhoog en maak dan de milieustraat gratis
Doe wat aan de prijs, het is echt te duur het worden. Mensen gaan het anders misschien
dumpe..
Een bak voor papier en pmd. Dit zorgt voor minder overlast van ongedierte
Een blauwe en een oranje container toevoegen voor papier en plastic afval
Een duobak voor plastic en karton i.p.v. dunne losse zakken en rond waaiend papier.
Handhaving, voor sommige mensen is het blijkbaar veel moeite om een geleegde bak weer
binnen te halen waardoor sommige bakken dagen lang tot een week in de weg staan op straat,
voor onze afrit. Handhaving in het algemeen, door de dunne oranje zakken zie je zo afval zitten
wat niet bij het PMD hoort, en toch wordt het meegenomen. Waarom zouden anderen dan
wel de moeite nemen zich te verdiepen in de materialen die er wel of niet in mogen worden
aangeboden
Een kliko voor oud papier
Eenvoudiger manier van aanbieden “ ja nee” sticker op brievenbus. Bijvoorbeeld gratis af te
halen op postpunten in een winkel ( Primera, Bruna)
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Eerst vertrouwen van inwoners terug winnen , er is geen vertrouwen meer in gemeente en
politiek , en zorgen dat het weer fijn wonen wordt in de achterstandswijken
Enorm veel zwerfvuil tussen de bushalte en de flats
Er is bij ons in de straat (rapenland) en wijk geen duidelijkheid over waar je je container/afval
moet zetten. PMD en Papier kan ik gewoon voor mijn huis zetten maar de container niet want
dan wordt die niet geleegd. Er waren vroeger (10 jaar geleden) verzamelpunten die
aangegeven waren met een kliko symbool op de straat maar die zijn verdwenen. De
gemakkelijkste oplossing is om ook in het Rapenland de kliko's op te halen
Er werd gesproken over het invoeren van een extra blauwe container voor papier en ook
eventueel gft op gaan splitsen in tuinafval en overige groen. Persoonlijk zouden wij hier
helemaal niet blij mee zijn. Vermoedelijk de meeste inwoners niet. Tip om hiervan af te zien.
Er zou een kliko moeten komen tussen de grote en de kleinste. Bv. 60 tot 80 liter. In de zomer
wordt het een stink en viezel boel. Daarnaast meer info over wat gratis aangeboden kan
worden bij de milieustraat en wat tegen betaling. Overigens het aanbieden van grofafval bij de
milieustraat is te suur. Daardoor krijg je steeds meer zwerfafval.
Evt plastic verzamelkliko net zoals je kleding en glas kunt weggooien bij de supermarkten. Om
het splitsen te stimuleren
Extra prullenbakken, bijv op het plein op de Sluisstraat.
Flatbewoners ook de gelegenheid geven afval te scheiden in groen en rest.
G
Ga in overleg met de burger ,net als nu
Ga niet teveel met Cure mee, m.n. vanui Eindhoven
Geen ondergrondse containers afval dumpen ze er toch langs stort goedkoper maken
Gemeente deze weg is een goede,verandering is vaak geen verbetering.
Gewoon de kosten verdelen ze moeten toch rijden dan gaan de bakken wel buiten en geen
zwerfvuil. Of zakkige in het bakkie
Gft afval inzamelen per kilo ipv per container zou veel schelen voor de vliegen in de zomer.
Mensen legen dan ook een halve container
GFT moet anders. In ieder geval in de zomer vaker legen. Ik maak nu geen gebruik van GFT
scheiding om die reden
Glas containers, wat een rommel erom heen. vaker opruimen en camera toezicht!
Goede uitleg over afvalverwerking in de juiste taal van de bewoners uitdelen, zodat zij weten
wat de bedoeling is
Goedkoper maken van de mileustraat
Graag ook containers voor plastic en papier afval, werkt veel beter.
Graag papier containers
Gratis blad/gft-afval aanbieden, werkte goed, ik begrijp de wijziging niet...
Gratis grof vuil (bv meubels) ophalen na telefoon
Gratis inleveren groen tuinafval bij gemeentewerf. Gemeenten moeten blij zijn met bewoners
die veel groen hebben in de tuinen
Gratis milieustraat voir inwoners net zoals in Eindhoven
Groen bak dient iets in te veranderen. Op gewicht legen. Of goedkoper nu neem ik vliegen
voor lief om een volle container aan de straat te zetten. 2x per jaar
Groenbak elke week in zomer
Groenbak hele jaar door gratis
Groene bak gratis in najaar
Groene container gratis, meer betalen voor grijs
Handhaven, de bladkorven zouden gele kaarten krijgen, wel tuin afval in de bladcontainers,
bomen en struiken.Geen gele kaart gezien.
Handhaven, zij kijken toch meestal de andere kant op lijkt het wel.
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Het stort gratis maken, dat voorkomt veel zwerf afval.
Het vast bedrag omhoog, en de milieustraat gratis
Hoe kunnen bewoners zorgen voor minder afval? mensen helpen door middel van informeren
of met een 1 straat als voorbeeld aan de slag te gaan om afval te reduceren!
I.p.v. bladkorven, ongeveer vijf keer per jaar gratis e gft-container ophalen. Dus ook niet
aalleen in okt-dec., maar omdat er ook (eiken)bomen zijn die veel later hun blad verliezen,
gewoon ..x per jaar.
Ik mis bij deze enquête de milieustraat. De milieustraat is erg duur en de gemeente heeft hier
een monopoly op. Je kunt nergens anders terecht! De prijzen zijn enorm hoog en is erg
afhankelijk van de medewerker die er staat zeg maar gerust “natte vinger werk”. Deze vreselijk
hoge prijzen werkt dumpen in de hand
Ik vind dat het goed gaat.
Ik vind de afvalservice van onze gemeente prima vergeleken bij veel andere gemeenten.
Ik Zal graag een kliko willen hebben voor het papier. Alles netjes gesortoreerd en geen troep
meer op je plaats.
In de zomer wekelijks groen ophalen
In de zomermaanden is 1x per 2 weken de grijze bak ophalen vaak niet voldoende. De grijze
bak gaat stinken en zit vol met mades en vliegen..
In plaats van bladkorven een mand die het gehele jaar, dus permanent in de wijk staat om
tuinafval in te verzamelen. Zodat tuinafval gratis in de wijk kan worden aangeboden.
Bladkorven zijn dan niet meer nodig. Mocht dit niet haalbaar zijn. Tuinafval gratis laten
aanbieden bij de milieustraat. Nu zo’n 10 euro per aanhanger.
Ipv bladkorven groenbakken en dan of gratis of gereduceerd tarief
Ja op meer plaatsen in Geldrop 2x per jaar containers neer zetten om grof huisvuil e.d gratis af
te laten voeren door de bewoners
Ja, in de herfst deels bladkorven op plaatsen waar veel bomen staan o.a. Rielsedijk,
Morgenland en Stationsstraat. Daarnaast vrije groenbakken zoals de afgelopen jaren om
tuinblad aan te bieden. Plastic inzamelen in verharde bakken zoals kliko om wegwaaien
te.voorkomen. bij ons is een kroon niet mogelijk
Kan een kroonkring beschikbaar gesteld worden?
Kijk eens bij Eindhoven
Kleine chemisch afval zou (bijv met bakje op de container) ook aangeboden eb afgehaald
kunnen worden. Nu kan het bij het gewone afval gedaan worden en dat is onwenselijk
Kleinere containers voor kleine gezinnen en alleen staande
Kosten verlagen door te focussen op de kerntaak - alternatieven als centrale (ondergrondse)
afvalcontainers te overwegen, het straffen van het aanbieden van afval leidt vooral tot
problemen voor anderen (zwerfafval). Huidige kosten milieupark worden zelfs door het
personeel niet serieus genomen.
Kroonringen verwijderen
Kroonringen verwijderen, kliko voor plastic
Laat oa de papier ophalers zorgzaam zijn met de lege bakken en ze niet terug gooien op de
'stoep' zodat deze kapot gaan. kapot gaan.
Maak alles betaalbaarder en eerlijker
Maak de kosten voor de milieustraat minder. Door de hoge kosten wordt er weer meer afval
en rommel gedumpt.
Maak de milieustraat betaalbaarder voor eigen inwoners.
Maak de milieustraat goedkoper voor inwoners om dumpen van afval te voorkomen en
mensen te stimuleren om het naar de milieustraat te brengen
Maak de stort goedkoper ook voor huisvuil.
Maak het ‘gratis’ door de kosten te verreken via de WOZ-belasting
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Maak het aanbieden van grof vuil, op de stort, goedkoper!
Maak het niet duurder, mensen gaan "creatief" storten. zie ook vaak ouderen met zakjes in het
dorp weggooien in de prullenbakken, zou niet hoeven.
Maak het tarrief van de milieustraat lager en laat het oplopen naarmate men vaker afval
aanbied
Maak het wat goedkoper zodat er niet zoveel zwerfafval op straat komt
Maak milieu straat gratis, dan minder rommel in de bossen
Maak milieustraat gratis, men zal eerder afval wegbrengen en minder dumpen in de natuur of
onjuist aanbieden
Mc Donalds verplichten een barcode op de zakken te plaatsen waarachter het kenteken te
lezen is welke “die” zak met eten gekocht heeft.
Meer bekendheid over afval kalender al da niet digitaal
Meer controle
Meer controle , desnoods door boa's voor het weggooien van verpakkingen zoal mc Donald en
blikjes op straat
Meer controle en verlagen van mileustraat prijzen
Meer controle op het tijdstip waarop met name PMD zakken aan de palen woorden gehangen.
Meer gratis inleveren bij de Milieustraat (zoals bijvoorbeeld matras, oud bankje etc
Meer handhaving en aanspreken
Meer korven of gratis groen bak aan weg
Meer kroonringen en die ook hoger plaatsen zodat voornamelijk de katten er niet bij kunnen.
Mensen met meer afval meer laten betalen!
Mijn container (en andere ook) heeft een nauwelijks nog herkenbare codesticker, want
compleet vervaagd door zon e.d.. Hoe weet de gemeente dat ik hem aanbied aan de straat?
Verder is een afvalkaart h.a.h. waarop staat wat bij welk afval hoort, liefst met plaatjes voor de
analfabeten/anderstaligen onder ons, geen overbodige luxe
Milieustraat 6 tot 10 keer per jaar gratis bezoeken per huishouden
Milieustraat goedkoper en bepaalde dagen gratis.
Milieustraat goedkoper maken
Milieustraat gratis
Millieustraat minder duur maken. grofvuil wordt nu in bos gegooid.
Minder vaak restafval en groen afval ophalen
Misschien containers voor plastic en papier. Scheelt ook weer zwerfvuil.
Misschien die afvalbakken wat vaker leeg maken, dan kan het zich ook niet verspreiden of
wegwaaien.
Mogelijkheid om groen afval gratis te mogen inleveren bij de milieustraat
Na-scheiden in overweging nemen (meer hergebruik en goedkoper inzamelsysteem)
Net als in Nuenen blauwe containers voor oud papier
Niet bezuinigen op afval inzameling / verwerking.
Niet teveel geld gaan vragen, anders krijg je zwerfafval
Niet voor afval laten betalen. Dit levert veel zwerfafval en verkeerd afval in de verkeerde
inzameling. Je kunt beter een heffing hebben zoals de verwijderingsbijdrage. Verder graag een
plastic bak voor papier
Nieuwe inschrijvingen een duidelijke uitleg op papier toezenden waarin (in hun eigen taal)
uitgelegd wordt wat de bedoeling is
Nog meer voorlichting
Ooit werd één keer per jaar gebundeld snoeiafval gratis opgehaald. Dat zou weer een goede
aanvulling zijn.
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Op sommige honden uitlaat routes staan geen afval bakken. Gevolg men ruimt de
hondenpoep niet op.
Opvallend veel zwerfvuil. Zouden de plantsoen diensten ipv bladeren blazen (toch heel slecht
voor bio diversiteit beter vuilnis kunnen rapen in de perken.
Oud papier inzamelen dmv blauwe container. Papier waait niet meer weg en word niet meer
nat waardoor dozen scheuren en rommel op straat ligt
Oude systeem van groene kliko's weer terug invoeren. Geen meters lopen naar een mand
verder op in de straat. Heel irritant en zwaar.
Paar keer per jaar gratis naar milieustraat. GFT gratis ophalen.
Papier en plastic in containers, zoals vaak in andere gemeentes wordt gedaan. papier waait
dan niet meer door de wijk, en zeker ook wanneer dit te vroeg wordt aangeboden.
Per gezin laten betalen.
Piepschuim gratis kunnen aanbieden. Nu moet daar in verhouding veel voor worden betaald
waardoor mensen het versnipperen en in de grijze bak stoppen. Bij verbranding hiervan
komen veel schadelijke stoffen vrij.
Plaats ondergrondse containers bewoners kunnen dan zelf via de container eea afvoeren
minder vaak de vuilniswagen inzetten
volgens mij is dit kosten besparend
Plaats overal (in de wijk) ondergrondse containers voor afval, PMD, glas en papier
Scheiden meer stimuleren. Geen papiercontainer dat is echt te veel, zoals het nu is is prima
Scheiding (van plastics e.a.) achteraf ipv vooraf is veel efficiënter
Stel dat je de jaarlijkse afvalheffing verhoogt en de prijzen bij de stort verlaagt, zou dat het in
de natuur weggooien van vuilnis dan beperken??
Stort redelijker prijzen voor bv eerste 5 bezoeken per jaar. Daarna progressief tarief.
Suggestie om n klein depot voor grof afval in Mierlo te op te zetten.
Tarief depo Emopad goed koper maken nu word het weer overal gedumpt
Tarieven aanpassen
Tarieven milieustraat verlagen
Terug naar gratis groene container en dit bekostigen van een hogere gemeentebelasting.
Terug naar groene container in de winter terug voor blad helpt de gemeente uiteindelijk ook al
is het duurder
Terug naar voor ieder huishouden een vast bedrag, en meer prullenbakken openbaar. Geen
zwerfvuil hierdoor
Toen wij hier in Geldrop ons vestigden hadden wij een 240 ltr container. Wij zijn samen en
willen de 120 ltr container. Uit oogpunt van hygiëne. In de zomer is dat frisser. Echter daar
moet ik voor betalen, maar als de container defect is wordt hij, zonde kosten,
gerepareerd.Vindt het nog steeds vreemd. Eens gekozen blijft gekozen.
Twee in 1 bakken plastic en papier en de stort weer op het oude tarief zetten.
Vaker door de wijk om zakken en ander afval op te halen . Meer vuilnisbakken en asbakken bij
de vuilnisbakken. Meer vegen bij winkels
Vaker oud papier ophalen in Mierlo
Vaker papier ophalen Mierlo
Vaker papier ophalen. Luiercontainers plaatsen.
Vast bedrag per jaar, ongeacht van het aantal keer op straat zetten
Voor iedereen een vast afvalbedrag.
Voor wat betreft de klikos : het Eindhovens systeem
Vooral de prijs vind ik een groot probleem. Veel te duur. Milieustraat duur, en containers duur.
Vooral in de zomer periode de afvalbakken die overal staan elke dag leeg maken, kleding
containers eerder leeg maken en 2 keer per jaar grof vuil op halen scheelt een hoop rommel
Waarschuwing geven, vervolgens boete uitdelen
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Wanneer er nieuwe bewoners komen, kan de gemeente hierop inspringen door extra
informatie e veerschaffen
Wij wonen 3 hoog in Mierlo en hebben geen mogelijkheid om GFT apart aan te bieden.
Hierdoor beland ons GFT afval bij het restafval terwijl wij wel willen scheiden.
Wijzigt het aanbieden van karton en papier niet? Dat waait ook door de straat.
Zelfde beleid als de Gemeente Eindhoven invoeren.
Zie artikel bij punt 1
Zie bij vorige vraag
Zie boven bij opmerkingen
Zie boven Gratis grof vuil en snoeiafval ophalen
Zie feedback voorgaande punten
Zie hierboven
Zie mijn eerdere antwoorden en laat zoveel mogelijk blad, daar waar het kan, liggen. Vogels
en insecten Plus egels, zullen u dankbaar zijn
Zie punt 8. zelf storten goedkoper maken.
Zie toelichting
Zie toelichtingen bij vragen 4 en 8
Zie vraag 1 en 5
Zie vraag 8 (2x)
Zoals aangegeven bij vraag 2
Zoals gezegd: groenafval ( minst schadelijk voor milieu) tegen laag tarief ophalen. Plastic afval
juist weglaten betalen. Oud papier 1x per maand ophalen = halvering van de kosten. Zoals in
Nuenen grote bladkorven neerzetten op vaste plaatsen, waar men zelf tuinafval kan storten.
Zorg dat de milieu straat betaalbaar is voor de burger ptijzen na beneden voorkomt zwerf
dumpen van bepaalde dingen
Zorg dat mense. In appartementen en flat ook de mogelijkheid kringen voor gft afval
Zorg ervoor dat aanbieden van afval niet leidt tot extra belasting van de aanbieder. Verdeel de
kosten van het ophalen van afval onder alle burgers op basis van hun gezinssamenstelling
Zorgen dat de containers s'avonds ook weer naar binnen gehaald zijn.
Zorgen dat supermarkten bij ons in de buurt zoveel mogelijk groente/fruit in papieren /
kartonnen verpakkingen aanbieden, en zo min mogelijk plastic! Iedere week heb ik echt een
zak vol plastic na het boodschappen doen. Doodzonde en onnodig. Helaas is er voor sommige
mensen geen andere mogelijkheid dan alles in de supermarkt te halen

Ik heb geen tips (40%)
Weet niet (7%)
Toelichting
Tip:

•
•
•
•
•

Bij informatie internet zetten wanneer je straat wordt geveegd.
De gemeente biedt ruim gelegenheid om het afval aan te bieden. De inwoners
maken er zelf een puinhoop van. Vaker controle op de aangeboden zakken e.d.
En laat zoveel, waar het kan, bladafval liggen. Vogels, egels en insecten zullen u
dankbaar zijn.
Er zijn ook huizen waar nooit afvalcontainers staan. Waar blijft die afval? Eindhoven?
Gemeentes om ons heen hebben aantrekkelijkere prijzen en hierdoor zal er naar
mijn mening minder afval in het buitengebied gedumpt worden.
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Ook gescheiden afval bij flats invoeren. Deze bewoners hebben een gezamelijke
ondergrondse container waar alles bij elkaar gegooid wordt. Wat het het scheiden
van afval dan voor zin bij alle andere afvalinzamelingen.
Plastic en blik bij huisvuil en apart scheiden bij verwerking, is goedkoper en minder
handelingen
Vind aanbieden van afval hier belachelijk te duur bij de milieustraat waardoor
mensen op andere manier afval gaan dumpen in natuur en parkjes en afvalbakken.
Per huishouden 6 tot 10 keer gratis kunnen aanbieden.......Wordt al genoeg en goed
betaald en je kunt niet alles op een inwoner verhalen terwijl die gevraagd wordt om
zoveel mogelijk afval te scheiden!
Voor huishoudelijk GFT (geen tuinafval) is het beter centrale ondergrondse
containers te plaatsen en die regelmatig te legen. Afval aan te bieden in afbreekbare
zakjes.
Ze staan soms een hele week op de stoep zodat de voetganger op de straat moet
lopen!!!!!!
Zie toelichting bij vraag 8
Ben tevreden over het huidige system
ben tevreden over het huidige beleid
Ik vind én het vaste bedrag én de daarbij komende kosten per lediging van een kliko
veel te duur. M.i. zou dat best omlaag kunnen. Ik vind, zoals eerder vermeld, dat je
alleen hoeft te betalen per lediging en niks geen vaste bijdrage.
Ik zou het wel prettig vinden als er een andere oplossing komt voor het ophalen van
de PMD zakken. Bijvoorbeeld containers per huishouden of een container in de wijk
waar ze in gedaan kunnen worden

45

2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipGeldropMierlo
Middenstandsbelangen
Afvalbeleid
Plastic afval
Het verkeerd aanbieden van afval
03 december 2019 tot 12 december 2019
409
4,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
13 december 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
De vragenlijst is opgesteld in overleg met Middenstandsbelangen.
Op 3 december is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-burgerpanel
gestuurd.
Op 12 december is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipGeldrop-Mierlo
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Geldrop-Mierlo
vergroten. Via het panel TipGeldropMierlo kunnen alle inwoners in de gemeente Geldrop-Mierlo hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipgeldrop-mierlo.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipGeldrop-Mierlo is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor de
lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipGeldrop-Mierlo maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Geldrop-Mierlo en omgeving.
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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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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