Kunt u aangeven wat er volgens u op dit moment beter kan met
betrekking tot het scheiden van huisafval?

Het gaat goed in mijn buurtje. (3)

Nee (2)

containers bij flats sneller legen

?

restafval (grijze kliko) per kilo afrekenen.

Laat het door de gespecialiseerde bedrijven doen.

Duidelijker maken welk plastic afval goed hergebruikt kan worden. Plastic zakjes zijn slechter te
recyclen dan plastic flessen. De vraag wordt dan: Moeten plastic zakjes wel;gescheiden worden
aangeboden. Kees

Uitslag proef rijsenhout zuid afwachten.lijkt mij een goede oplossing.

Niets

Ik moet mijn vuilnisbakken 60 meter wegbrengen dan is het niet zo,n probleem om voor het
gescheiden afval 200 meter te gaan

bij ondergrondse brengparkjes ook glas en papier ipv slechts op een centrale locatie

Weet nirt

Informatie bij brengparkjes moet duidelijker, grofhuisvuil regeling mag van mij weer ingevoerd
worden.

De plaats en de verdeling van de brengparken over de wijk kan nog wel wat beter. In mij specifieke
situatie kan ik wel dichtbij glas en plastic kwijt maar ontbreekt daar een container voor papier. Juist
papier is t.o.v. plastic zwaarder en is het vervelend om daarvoor weer naar een andere lokatie te
moeten lopen.

Het maakt mij niks uit

tel bereikbaarheid van ophaal dienst sterk vergroten ivm volle containers

Betere controle op gedumpt afval, zijn vaak dezelfde plekken!

Vaker de brengparkjes bakken legen

plastic bakken 240 aanbieden en 1x in de maand ophalen, rest en groente bakken 2x in de week
ophalen en de tuinafval 1x per week

Glas is voor mij niet weg te brengen dichtbij

Meer plekken voor gescheide afvalbakken plaatsen

Bakken voor Papier en plastic afval bij de ondergrondse containers

In mijn complex Hfd centrum wordt niet aan afvalscheiding gedaan. Zou graag willen.

Mensen per kilo laten betalen voor het restafval, zodat er beter gescheiden gaat worden. Enig nadeel
zal het "zwerf" vuil gaan worden.

Geen idee, Meerlanden vragen.

Nauwelijks beloning

De verwerker afval beter verwerken

Meer bakken thuis, brengparkjes zijn vaak vol. Zo creeer je zwerfvuil.

Zou wel altijd mijn gft- en restafval (dicht in de buurt maar niet bij een winkelcentrum) kwijt willen.
Geen grote bakken in de kleine tuin en niet aan tijd gebonden. De bakken moeten nu aan de weg
gezet worden, bij veel wind hou ik mijn hart vast. Een kant het verkeer en en de andere kant een
parkeerterrein.

Betere controle op de aanbieder. Nu zorg ik voor een laag aanbod en vervolgens gooit de buurt mijn
bak vol en vaak ook te vol. Niet de bedoeling lijkt me.

Extra groen in deze tijd is wel eens nodig. Rijdt voor speciaal afval ook wel naar Rijsenhout of
Heemstede om klusafval weg te brengen. Zie wel dat bij brengparkjes soms hele huisraad aan de
kant wordt gezet. Is dat wel de bedoeling?

Vind het prima zoals het is, maar een extra bak voor plastic en verpakking zou ik ook prima vinden

Ik hoorde laatst dat koffiepads en gelijmde theezakjes (bevatten beide plastic) beide niet bij gft afval
mogen. De lijst hoe alles te verdelen mag dus een update! Ook zou ik blij zijn met bijv. 1 x per maand
grof vuil ophalen zonder bijkomende kosten. Dat voorkomt het dumpen van dingen.

De voorlichting zou beter kunnen. Men heeft het idee dat de scheiding van b.v. groen, bruin en blank
glas een wassen neus is. Alle gaat ten slotte in een vrachtauto.

Het gescheiden afval dichterbij en het echte afval verder weg

Plastic en papier dichterbij

zou ik niet weten

Informatie naar de bewoners

Niets

Wanneer men groter afval naar Meerlanden brengt moet men eigenlijk kijken naar hoeveel men
brengt. Momenteel is het zo dat ook al breng je maar bv een laptop dit gezien wordt als een m3afval.
En dan mag je maar 2x per jaar wat brengen. Navraag leverde het antwoord op van verzamel maar
meer spullen met de buren of bewaar je afval maar totdat je een m3 hebt. Dat laatste slaat natuurlijk
nergens op.

Zoals gezegd is het in mijn complex geheel niet mogelijk om afval gescheiden aan te bieden. Dat kan
zeker beter...

Meer controle op (ondergrondse) brengparkjes en vaker legen zodat kans dat mensen het afval er
naast dumpen minimaal is.

Gaat zo goed

Duidelijkheid wat er tot plastic afval behoort en als plastic afval wordt verzamelt moet het ook snel
weg in de warmere zomermaanden om ongedierte te voorkomen.

Gratis grof vuil periodiek weer ophalen.

Daar kunnen jullie niets aan doen: statiegeld op blikjes en "jongelui-flesjes". Dan: er staan in mijn
buurt enige gele hondenpoepbakken. Ik weet dat die daarvoor niet of nauwelijks worden gebruikt.
Men doet er zwerfvuil in. Dus graag mimder poepbakken en meer straatvuilbakken. Die zijn er echt te
weinig. Met name rond scholen graag ook afvalbakjes en de leerkrachten erop wijzen dat ze dat
"opvoedkundig" melden in de klassen. Zwerfvuil moet verdwijnen.

stickers op de brengparken met wat en hoe

de collectieve bakken zijn vaak overvol, dat geeft zwerfvuil. Vaker legen ook motiverend om weg te
brengen. Grotere afvalparkjes bereikbaar met de auto aan grenzend aan winkelcentra, een soort
afvalhofje/niet een paar bakken op de stoep. Zo'n afvalparkje is dan besloten en heeft meer ruimte
voor div. soorten afval/recyclematerialen in een ( in Zweden al volop aanwezig). Een stukje lopen

zoals in deze enquete omschreven is uiteraard de beste oplossing, als je kilo's oud papier en glas
hebt is dat een opstakel en geeft eerder de prikkel het dan maar n de restafvalbak de doen. Verder
Restafval op kilo's ingebracht huisvuil berekenen. Puntensysteem op afvalparken, goed gedrag
belonen.

Afvaleilandjes waar je gemakkelijk alles kwijt kan. Er zijn er nu te weinig en de combinatie met
rolemmers is onhandig. Dus weg met rolemmers.

Bewustwording .kinderen actief mee laten doen.op excursie naar Meerlanden .

in Amsterdam hadden wij een grofvuil bak/ring met een zeer grote puinzak bij de ondergrondse
bakken waar de bewoners hun grofvuil/ijzer/accu/houd/kleinmeubelen/enz, dat werkte goed, ik heb
vele jaren samen gewerkt met het stadsdeel, en weet ook dat je de mensen moet opvoeden/bewust
maken/tolerant zijn , maar wel consequent, dat begrijpen mensen wel, niemand wil zijn eigen staatje
vervuild zien

Grof groen tuinafval moet makkelijker weg te brengen zijn of afspraak voor te maken zijn dat ze het
op komen halen. Nu moet je eerst hakselen voordat je het in de ondergrondse container dumpen kan.

Afval scheiden bij de gebruiker. Ophalen van diverse soorten afval. Of niet scheiden en het afval
daarna scheiden zoals in Amsterdam gebeurd.

Meer thuis afhalen dan steeds met alles rondrijden en lopen

dat er nog meer mensen goed afval scheiden

Het huidige systeem voldoet prima, afblijven en NIET veranderen

Vaker legen van ondergrondse containers

Papier en plastic op laten halen.

Er worst door een beperkt aantal mensen echt aan meegedaan. Dan kun je beter inzetten op
scheiden bij de verwerking. Dan doet iedereen mee en wordt er meer gescheiden.

Papierbakken zijn soms vol

gaat goed zo

Functioneren ondergrondse containers. Bijvoorbeeld door vulgraadmeting en andere opening/klep
ondergrondse GFT-container.

Plastic in een later stadium uit het huisvuil halen schijnt efficiënter en goedkoper te zijn

Statiegeld op alle flessen

Kenbaar maken waar, wat en hoe er met afval omgegaan wordt. Laat weten hoeveel en wat er
hergebruikt wordt

