Publieke raadpleging onder de inwoners van Land van Cuijk
over het afval
9 december 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 In het algemeen: In hoeverre bent u tevreden over het afvalsysteem in het Land van
Cuijk?" antwoordt in totaal 60% van de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 19%
van de respondenten: "(zeer) ontevreden". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Tevreden".
Op vraag 1.1 “Kunt u toelichten waarom u ontevreden bent over het afvalsysteem in het Land van
Cuijk?” antwoordt 97% van de respondenten met een toelichting.
Aan de hand van vraag "2 Welk afval heeft u het afgelopen jaar gescheiden bij u thuis?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Papier/karton (98%)
2. Plastic, drankpakken en/of blik (98%)
3. Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E) (97%)
Bij vraag "2.1 Wat zijn voor u de 3 belangrijkste redenen om afval te scheiden? Rangschik
onderstaande antwoorden." wordt "Goed voor het milieu" het vaakst op de eerste plaats gezet
(58%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (1,8).
Op stelling 3 'Ik zou graag de mogelijkheid hebben om meer afvalstromen te scheiden dan nu het
geval is' antwoordt in totaal 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 22%
van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "4 Kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat?" antwoordt 29% van de respondenten:
"Het huidige systeem: ieder huishouden betaalt een vast bedrag, ongeacht de hoeveelheid afval die
een huishouden aanbiedt".
Aan de hand van vraag "5 Wat zou uw gemeente volgens u moeten doen om dit te verbeteren?"
komt de volgende top drie naar voren:
1. Meer mogelijkheden om gratis afval in te leveren bij de milieustraat (66%)
2. Meer mogelijkheden om gratis afval in te leveren in de directe omgeving (60%)
3. Inzameling van GFT gratis maken (29%)
Bij vraag "6 Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over de informatie die de
gemeente verstrekt over het gesorteerd aanbieden van afval?" kent 34% van de respondenten een 7
toe. Het gemiddelde cijfer is 6,4.
Op vraag 7 Heeft u nog verbeterpunten (tips) voor het afvalbeleid in uw gemeente? Antwoordt 48%
van de respondenten met een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLandvanCuijk, waarbij 308 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Afval
Afval, iedereen heeft het en iedereen wil er vanaf. Iedere gemeente heeft haar eigen
afvalsysteem en heeft andere regels omtrent het afvalsysteem. In de ene plaats betaalt de
inwoner per lediging, in de andere plaats wordt er een vast bedrag betaald per jaar. In het
Land van Cuijk moet het restafval in een tariefzak worden aangeboden. Deze tariefzakken
zijn per rol van tien stuks te koop bij de supermarkten in de gemeente. De grote tariefzakken
van 60 liter kosten per 1 januari 2019 ?15,00 per rol van 10 stuks.

1 In het algemeen: In hoeverre bent u tevreden over het
afvalsysteem in het Land van Cuijk?

(n=300)
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Op vraag "1 In het algemeen: In hoeverre bent u tevreden over het afvalsysteem in het Land van
Cuijk?" antwoordt in totaal 60% van de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 19%
van de respondenten: "(zeer) ontevreden". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Tevreden".

Toelichting
Zeer
tevreden

•

Het betalen bij de doet zou terug moe te naar hoe t was.. meer gratis aan
kunnen bieden

Tevreden

•
•
•
•

Ben erg blij dat het groenafval weer gratis is in haps
Gaat prima zo!
Gemeente Boxmeer
Ik vind de milieustraat duur, niet eenduidig, soms betaal je veel meer dan een
andere keer, en vaak onvriendelijk personeel
Vind het alleen veel wat je betaald per zak.
Wordt tijd voor een container ipv zakken

•
•
Neutraal

•
•

Aangezien wij buitenaf wonen en regelmatig afval vinden in onze omgeving
gaat het toch niet helemaal goed.
Er wordt nog steeds afval in de bossen achtergelaten, dit betekent dat het
beter moet!
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Ontevreden

•
•
•

Ik mis de grijze container ipv de vuilniszakken
Ik vind oud papier te weinig opgehaald en de blauwe zakken erg duur
Kwaliteit van de blauwe zakken laat te wensen over.

•

De tarief zakken worden veel te weinig opgehaald en staan daardoor te lang.
De kosten voor het weg brengen van gescheiden afval lopen veel te hoog op.
Staffeling bij de stort is niet flexibel genoeg en maakt het (te) duur wat weer
illegaal dumpen in de hand werkt.
Vuilniszakken weg! Vuilcontainer beter

•
•
Zeer
ontevreden

•
•

Het is toch echt niet meer van deze tijd om plastic zakken aan de straat te
moeten zetten. Schakel over naar een kliko, veel duurzamer / hygiënischer en
minder last van katten die de zakken openscheuren.
Te duur
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1.1 Kunt u toelichten waarom u ontevreden bent over het afvalsysteem in het
Land van Cuijk? (n=59)
Toelichting (97%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

1xpermaand blauwe zak.. bah. Onhygiënisch. Ratten
Afval veel te duur om weg te brengen
Afvalzak te duur en te weinig opgehaald
Alles te duur
Blad en groen groot afval wordt niet opgehaald
De blauwe zakken zijn kwetsbaar en onhandig
De kosten/ voor afval als: hout, stenen/puin en restafval zijn te hoog. Door een betere
verwaarding zou dit omlaag moeten kunnen.
De mileustraat Grave is veel te beperkt. Kan bijvoorbeeld geen huishoudelijke apparatuur
aangeboden worden. Dat kan alleen in Haps. Over milieuonvriendelijkheid gesproken. Voor
een apparaat naar Haps rijden.
De prijs van de zakken is niet het probleem wat mij betreft. Wel het ophaalschema. In de
zomermaanden is wekelijks ophalen een must
De vuilstortplaats is te duur en klant onvriendelijk
Doordat het zoveel geld kost gooien veel mensen hun afval op straat. Zelfs groenafval wordt
gedumpt in de natuur.
Dure blauwe zakken en geen papier ophaal
Duur en te weinig afhaal momenten voor blauwe zakken
Elke week plastic is minder verwarrend geen papiercontainer
Gemeente Cuijk is duur
Gewoon afval een keer in de vier weken is verschrikkelijk!! Vier vrouwen in huis met
menstruatie producten.
Grof afval zelf wegbrengen
Grof vuil wordt niet opgehaald, papier wordt niet opgehaald en plastic zou iedere week
opgehaald moeten worden
Heb liever kliko’s zoals in Noord Limburg
Het is in een appartement altijd gedoe met het bewaren van afvalzakken, zowel voor plastic als
voor restafval. Plan bij ieder (nieuw)bouwproject - huizen, winkels etc - afvalcontainers voor
de vijf afvalstromen: glas, papier, plastic, groen en restafval. Het legen ervan kan qua planning
nog flink geoptimaliseerd worden.
Het moet vaker opgehaald worden
I maal per vier weken restafval ophalen vind ik teweinig. Zeker in de zomer. Zou zeker twee
keer per vier weken moeten zijn. Verder vind ik de tarieven van de milieustraat te hoog en
wordt er door de medewerkers teveel te hoog ingeschat qua m3 aan afval. Wel fijn dat
snoeiafval weer gratis is!
Ik kan het niet zelf wegbrengen en moet dus thuis zijn op de dag dat het wordt opgehaald
Ik mis nog steeds een echte afval straat waar je in een keer alles kunt inleveren van papier tot
puin
Ik vindt het nogal duur om grof vuil weg te brengen. Voor een bank stel ong. €16 per zit vlak.
Dan vraag je om dumpen. Het weg brengen van papier is voor ouderen een ding. Ze hebben
niet allemaal een auto. Waarom niet op straat op laten halen zoals veel gemeentes.
Ik zou graag zien dat afval gewogen wordt zodat een grootverbruiker ook meer moet betalen
Je moet het afval gratis mits gescheiden kwijtkunnen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kliko wekelijks? Waarom? Geld betalen voor de vuilnisbelt? Andere gemeente doen dit ook
niet. Plastic eens per 2 weken? Die zooi stinkt. Karton/papier zelf wegbrengen? Onzin. Papier
inname punten verwijderen zonder goed alternatief? Achterlijk!
Kosten voor inleveren.
Maandagmorgen verkeerde ophaaldag
Met het huidige systeem betaald de goedbedoelende burger voor het zwerfvuil en de rotzooi
ipv dat de vervuiler betaald.
Milieustraat véél te duur, daarom vind je overal zwerfafval !!!
Omdat je op het plastic afval na overal veel teveel moet betalen.
Oud papier aan huis ophalen
Plastic niet apart en te duur
Plastic wordt onvoldoende opgehaald. Ook geen mogelijkheid tot inleveren in elke gemeente
Plastic zakken veroorzaken nog meer plastic soep. Beter om over te schakelen naar kliko.
Restafval graag in container vaker ophalen
Restafval wordt te weinig opgehaald, waardoor ongedierte, zoals ratten en muizen aan de
zakken
Staffeling bij de stort is niet flexibel genoeg en maakt het (te) duur wat weer illegaal dumpen
in de hand werkt.
Tariefzakken zijn niet sterk en voor het inleveren van recyclebaar afval zoals hout moet
betaald worden in de milieustraat
Te duur (3x)
Te duur en de vuilnis staat 4 weken te stinken in mijn tuin.
Te duur, te omslachtig
Teveel wordt belast
Veel te duur.
Verkeerd systeem. Zakken weg en kliko's daarvoor in de plaats.
Waarom het afval niet wegen, de ver uiler betaald. Diegene die weinig aanbieden en dus goed
uitkijken wat ze doen worden beloond.
We hebben weinig voordeel in de samenwerking met de ODBN
Wij moeten te vaak bellen omdat het vuil hier regelmatig blijft staan. Dan wordt het een dag of
soms 2 dagen later opgehaald en staat het lang aan de straat.
Wispelturig beleid
Zakken veel te duur
Zou kosteloos moeten zijn

Weet niet (3%)
Toelichting
Toelichting: •
•
•

Als je alles in zakken doet ben je nog goedkoper uit en kun je alles erin flikkeren
wat je wilt. omdat daar dus geen toezicht meer op is.
Te duur en de vuilnis staat 4 weken te stinken in mijn tuin.
Voor grof restafval moet ik naar Haps en heb geen auto of aanhanger waar dit in
kan, waarom niet enkele keren per jaar ophalen, desnoods tegen betaling met
bonnen die je zoals de zakken koopt in de supermarkt.
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In uw huishouden kent u verschillende afvalstromen.

2 Welk afval heeft u het afgelopen jaar gescheiden bij u
thuis?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
95%

98%

97%

(n=301)

98%
70%

78%

0

1%

Ik scheid geen afval

Weet niet

Ander afval, namelijk:

Textiel

Chemisch afval

Plastic, drankpakken
en/of blik

Groente-, fruit- en
tuinafval en
etensresten (GFT+E)

Papier/karton

15%

Glas

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Aan de hand van vraag "2 Welk afval heeft u het afgelopen jaar gescheiden bij u thuis?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Papier/karton (98%)
2. Plastic, drankpakken en/of blik (98%)
3. Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E) (97%)

Ander afval, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asbest
Batterijen en frietvet lever ik in bij een supermarkt
Batterijen en lampen
Batterijen witgoed
Bouwafval
Electriese apparaten
Electronisch
Frituurvet
Het resterende afval wat alleen maar in de blauwe afvalzak mag , die veel te duur is..
Hout etc.
Hout, ijzer, puin
Hout, metaal, apparaten
Hout, steen, groot huisafval en meubels.
Ijzer (2x)
Ijzer,koper
Luiers (2x)
Metaal (4x)
Metaal en puin
Metaal,hout
Metalen (2x)
O.a brandhout, hard plastic, oud elektrisch materiaal
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puin (2x)
Puin en reparatie middelen
Puin, hout
Puin, klein electrisch, metalen, grof tuinafval enz.
Rest (3x)
Rest afval.
Restafval (3x)
Schoenen
Steenpuin en hout
Steenpuin,hout
Tempex, autobanden, puin, hout, enz
Verf / frituurolie

Toelichting
•
•
•
•
•

Alle metalen leveren we in bij de ijzer handelaren. Bij het gemengd inleveren met plastic gaat
relatief veel dun blikjes metaal verloren door verbranding.
En grofvuil zoals hout, piepschuim, puin, platen breng ik zelf naar Haps
Ijzer ook!
Ik zou graag een plaats in Mill hebben om mijn afval weg te brengen. Zoals oude
huishoudelijke apparatuur.
Wij scheiden alles. We vonden het al vreemd dat ineens plastic en blik (ijzer) bij elkaar mocht.
We scheiden het nog steeds apart.
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2.1 Wat zijn voor u de 3 belangrijkste redenen om afval te
scheiden? Rangschik onderstaande antwoorden.
(Vraaginstructie: Nummer 1 is de reden die uw meeste voorkeur heeft, nummer 2 is de
reden die na nummer 1 uw voorkeur heeft, etc.. Wanneer u op ?Geen v
(n=293)

1,8

3,0

3,0

3,9

Andere reden, namelijk:

3,8

Het is een kleine moeite om
afval te scheiden

Vanzelfsprekend, iedereen
doet dit tegenwoordig

Ik vind het een fijn idee dat
het gerecycled wordt

Het bespaart geld

3,7

Het bespaart ruimte in de
grijze (duurdere) container

2,8

Goed voor het milieu

90%
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60%
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Bij vraag "2.1 Wat zijn voor u de 3 belangrijkste redenen om afval te scheiden? Rangschik
onderstaande antwoorden." wordt "Goed voor het milieu" het vaakst op de eerste plaats gezet
(58%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (1,8).

Andere reden, namelijk:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Anders is de afvalzak gauw vol en daarvoor vindt ik ze te duur.
Bespaart
Besparing van geld is mooi meegenomen, maar je merkt er zo weinig van. Verbetering: bracht
een kruiwagen puin en afbraak resten steen en moest daarvoor 7,50 euro betalen. De kleine
zak cement, die nog half vol was (aangeschaft voor 4,50) koste dus meer voor inlevering! Dat
doe ik dus NOOIT MEER!!! U kunt dat beter toerekenen aan de inlevering elders van
drugafval!!! Schande!!!
Blauwe zak ken besparen
Geld
Hergebruik glas
Het moet
Je moet er 3 aanklikken. Voor mij is alleen de financiële kant ervan interessant.
Omdat het moet
Ook leven voor mijn kleinkinderen
Sint anthonis heeft geen grijze container
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Toelichting
•

•
•
•
•

Afval scheiding is een onjuist woord bij dit onderwerp. We moeten het hier hebben over
grondstoffen scheiding. Scheiding bij de bron is altijd beter door verminderde
contaminatie van de grondstoffen. Kijk naar de grondstof scheidingen in Zweden en
Japan. Daar gaat de scheiding van grondstoffen veel verder dan hier. En het werkt!
Goed voor het milieu, mits het ook zo wordt verwerkt, gescheiden
Hieronder staat dat afval gratis weg te brengen is....dit is niet waar!!!!
Welke grijze container?
Wij moeten wel grof betalen bij de milieustraten voor al het afval.
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In de regio kunnen inwoners gebruik maken van de afvalzakken of de gft-container.
Daarnaast is afval ook gratis weg te brengen bij de milieustraten en worden, plastic, blik en
drankkartons gratis aan huis opgehaald.

3 'Ik zou graag de mogelijkheid hebben om meer
afvalstromen te scheiden dan nu het geval is'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
50%

(n=299)

45%

45%
40%
35%
30%
25%

19%

20%
15%

17%

11%

10%

5%

5%

3%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 3 'Ik zou graag de mogelijkheid hebben om meer afvalstromen te scheiden dan nu het
geval is' antwoordt in totaal 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 22%
van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Mee eens

•

•
•
Neutraal

•
•
•

Ik vind het heel raar, dat we nu blikjes bij het plastic mogen doen en dan in de
media horen, dat het plastic niet te recycelen is. Eerst was het duidelijker: alleen
plastic, nu weet je het soms niet: waarom blik wel en chipszakken niet
Papier in een afvalbak
In milieustraten kleine hoeveelheden puin en hout gratis maken. ( b.v.
Kofferbakinhoud )
Nu moet ik voor het aanleveren van twee kapotte stoeptegels betalen!!!
Belachelijk.
Luiers!!
Nadeel veel bakken of afvalzakken
Heb geen idee of er nog meer te scheiden valt dan genoemde stromen.
groencontainer: in wintermaanden 1x per 2 weken ook voldoende wat mij
betreft; mogelijk zelfs 1x per 4 weken. december tot april.
Het is eerlijker als je per persoon moet betalen.
Ik ben wel van mening dat er meer gescheiden wordt aangeboden als de
afvalstromen gratis aangeboden kunnen worden. Zeker als dit afval betreft
waarop door inzamelaar verdient kan worden óf het materiaal betreft dat goed
te recyclen is.

12

•
•
Mee
oneens

•

•

Het vraagt ook tijdelijk verschillende plekken opslag in huis. Die mogelijkheid,
ruimte moet je maar net hebben. Vind persoonlijk dat we al aardig wat ruimte
kwijt zijn aan opslag van oud papier en ook luierzakken. We zijn niet altijd in de
gelegenheid om dat elke keer weg te brengen.
Niet nodig lijkt mij..
Nog meer afval, zullen we allemaal een schuur bouwen om het afval in op te
slaan voor de gemeente?
Voor zover ik weet is al mijn afval momenteel al te scheiden.

•

Het enigste wat weer gratis is groenafval. wat overigens ook nog niet zolang is !!!

•
•

Zeer mee
oneens

Meer sorteren is wellicht beter voor het milieu, maar de praktische kant voor de
invulling per huishouden moet niet te divers worden; waar moeten alle
afvalbakken en zakken blijven?
Volgens mij scheiden we alles al.
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Op dit moment betaalt ieder huishouden een gelijk bedrag voor de afvalstoffenheffing. Het is
ook mogelijk 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?

4 Kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat?

(n=297)

35%
30%

29%
25%

25%

25%

20%
15%
11%
10%
6%
4%

5%

Weet niet

Andere manier, namelijk:

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

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, ongeacht de
hoeveelheid afval die een huishouden
aanbiedt

0%

Op vraag "4 Kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat?" antwoordt 29% van de respondenten:
"Het huidige systeem: ieder huishouden betaalt een vast bedrag, ongeacht de hoeveelheid afval die
een huishouden aanbiedt".

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Achteraf recyclen
Afval stoffen verwerking zit verwerkt in de aankoop van het product.
Ben alleen en scheidt afval, en wil niet betalen voor zij die niet afval scheiden
Betrefd dit gft, groen of alles samen. Suggestieve vraagstelling of teonduidelijk. Groen altijd
gratis. Rest mag wat mij betrefd per gewicht
De heffing kan het beste via de WOZ worden opgelegd, in de milieustraat hoeft dan niet meer
betaald te worden. Misschien niet helemaal 'rechtvaardig', maar wel het makkelijkst.
Een combinatie van vervuiler betaald en belonen afval scheiden
Geen diftar
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het huidige systeem is wel geschikt ter voorkoming van vervuilende stort, mits natuurlijk dat
één keer storten NIET DUURDER is dan het INKOPEN VAN DEZELFDE STOF EN ZEKER NIET
DUURDER MAG ZIJN DAN DE INKOOP! Dat blijf ik onrechtvaardig vinden en diefstal door de
overheid!
Het huidige systeem met afwijking bij aantoonbaar veel minder afval.
Het huidige systeem plus een echte afval straat
Het moet zo gemakkelijk en goedkoop als mogelijk uit te voeren zijn, met zo min mogelijk
ambtenarij daarbij!
Huidig
Ik snap m niet: wij hebben toch geen restafvalcontainer maar tariefzakken???
Niks veranderen, zoals gewoonlijk word dan alles weer duurder in de gemeente Cuijk!
Per grondstofsoort het princiepe; de vervuiler betaald (dus ook op plastic afvalzakken).
Sint anthonis heeft geen restafval container
We gebruiken toch geen restafval containers

Toelichting
Het huidige
systeem: ieder
huishouden betaalt
een vast bedrag,
ongeacht de
hoeveelheid afval
die een
huishouden
aanbiedt

•
•
•
•
•

•

•
•

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

•
•
•

•

Als je een systeem invoert waarbij je afrekent op het aantal afgeleverde
kilo's dan moet je oppassen dat andere niet stiekem jou kilo vullen 's
nacht, dus niet doen.
Bij persoonlijke tarieven moet er een heel systeem opgetuigd worden
wat prijs zeker niet ten goede zal komen
De stelling klopt niet
je betaald ook per zak e.d.
Ik denk wel dat een groter huishouden meer recyclet, maar met z’n alle
betalen is goedkoper
Mensen die afval scheiden zouden hiervoor beloond moeten worden
i.p,v. bestraft door extra heffing. Ik moet nu 20 km rijden om hout e,d, in
te leveren. Dat dit geld kost is duidelijk, maar verhoog dan de jaarlijkse
heffing. Het is een gezamenlijk belang, net als verzekeringen,
gezondheidszorg.
Niemand produceert voor zijn lol afval. Gelijke kosten via een algemene
heffing haalt bovendien de prikkel weg om illegaal te dumpen: Mensen
hebben al betaald voor de inzameling van afval via een algemene
heffing.
Regelmatige onaangekondigde controle van afval en boetes als niet juist
gescheiden is
Variatie in heffingen leidt per definitie tot strategische afvalverwijdering.
Mensen scheiden het afval minder, vervuilen gescheiden afvalstromen
etc etc.
Betalen per aanbod zorgt voor dumpingen, niet doen!
Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is
van het aantal kilo’s afval dat een huishouden in de restafvalcontainer
gooit zal weer mensen ertoe brengen afval in de natuur te dumpen!
Wij maken gebruik van vuilniszakken, geen restcontainer

Dan betaald degene die het meeste aanbied ook eerlijk.Het kan
bevorderen dat mensen wel even nadenken eerze iets weggooien.
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van de
afvalstoffenheffing
afhankelijk is van
het aantal kilo’s
afval dat een
huishouden

•
•
•
•
•

Ik betaal mij scheel aan een domme groene kliko die ik 2 keer per jaar
aan straat zet. De kosten zijn zo hoog omdat iemand denkt dat deze
wekelijks geleegd moet worden...
Lijkt me eerlijker, de vervuiler betaald. Hoe meer je scheidt, hoe
goedkoper het wordt. De burger belonen voor goed werk.
Veel eerlijker zo..
Via de tariefzak is er al een relatie tussen prijs en de hoeveelheid afval
die aangeboden wordt
Wij werken met een tariefzak, dan werkt het eigenlijk al op deze manier.

Andere manier,
namelijk:

•

Een echte afval straat, bijna geen dump afval meer, minder in grijze zak,
geen discussie waar kan ik dit of dat inleveren . Als aldaar alles
gesorteerd wordt is de recyling weer beter en kun je goede zaken een 2e
leven geven

Weet niet

•

Vaak komt een verandering in de praktijk er op neer, dat we duurder uit
zijn. Bovendien hebben grote gezinnen het vaak al moeilijk genoeg, dus
afval per kilo betalen is wat mij betreft geen optie
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Gemeenten en inwoners van het Land van Cuijk zijn bezig met het scheiden van afval. Ieders
inzet draagt bij om de hoeveelheid restafval te verminderen. Toch blijft er nog bruikbaar
afval achter in het restafval.

5 Wat zou uw gemeente volgens u moeten doen om dit te
verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

60%

(n=297)

66%

70%
60%

50%
40%
29%

30%

23%
16%

15%

20%

10%
10%

7%

6%

1%

0%

3%

Weet niet

Geen van bovengenoemde
maatregelen

Het hoeft niet verbeterd te worden

Andere optie, namelijk:

Vaker huis-aan-huis ophalen (behalve
restafval)

Inzameling van restafval duurder
maken

Centrale ondergrondse containers
plaatsen voor restafval

Extra inzamelmiddelen in/bij huis

Meer voorlichting geven over
afvalscheiding

Meer mogelijkheden om gratis afval
in te leveren bij de milieustraat

Inzameling van GFT gratis maken

Meer mogelijkheden om gratis afval
in te leveren in de directe omgeving

0%

Aan de hand van vraag "5 Wat zou uw gemeente volgens u moeten doen om dit te verbeteren?"
komt de volgende top drie naar voren:
1. Meer mogelijkheden om gratis afval in te leveren bij de milieustraat (66%)
2. Meer mogelijkheden om gratis afval in te leveren in de directe omgeving (60%)
3. Inzameling van GFT gratis maken (29%)

Andere optie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

2-4x p jr grofvuil gratis afhalen
Alles verwerken in de afvalstoffenheffing en gratis aanbieden op de milieustraat dit is goed
voor iedereen en het zwerfafval neemt ook drastisch af.
Ander manier van scheiden. Na het ophalen.
Boetes uitdelen bij niet juist scheiden
Gescheiden afval idd zo behandelen. Mensen denken nog steeds dat het geen zin heeft omdat
alles uiteindelijk toch weer op 1 hoop terecht komt
Grijze container leveren voor restafval
Grof restafval ophalen
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•
•
•
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•
•
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•

Haal het papier op. Laat de gft kliko minder vaak ophalen en zorg voor betere afval mannen
die de klikos niet slopen en niet overal alles neergooien. Daarnaast ivm katten maar ophang
punten aan lantarenpalen voor de zakken. Dan trekken die *** katten niet alles zakken open
waardoor wij maanden tegen andermans afval aan kijken.
Huisraad e.d. ophalen (gratis) aan huis door de vergrijzing zijn er mensen die daar behoefte
aan hebben (wat een klein rotvakje om dit in te vullen, je kan niets meer teruglezen of
verbeteren.
Inzameling van restafval GOEDKOPER maken, of gratis zou stukken beter zijn.
Juist restafval om en om met het plastic ophalen. In den zomermaanden kan het restafval
behoorlijk stinken.
Leveranciers aanspreken/-schrijven verpakkingsmateriaal te beperken!
Ook inname oude laptops stofzuigers matrassen enz
Oud papier aan huis ophalen
Per grondstofsoort het princiepe; de vervuiler betaald (dus ook op plastic afvalzakken).
Prijzen moeten omlaag
Restafval container ipv blauwe zakken
Restcontainer aanbieden per huishuden of restafval elke week ophalen
Supermarkten stimuleren minder verpakkingsmateriaal te gebruiken en papier ophalen beter
organiseren
Vaker ophalen restafval
Verschillende kliko’s

Toelichting
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aambieden van GFT is al gratis
Al die extra mogelijkheden die u opsomt geven ook meer mogelijkheden tot 'vergissingen'.
Dat is een mens niet vreemd, kijk maar eens naar oud bestuurders die wachtgeld genieten én
een groot salaris ontvangen, maar toch niet merken dat zij reiskosten declareren terwijl ze nog
steeds gratis vervoerd worden. Een mooi voorbeeld hoe het gaat als je te veel ontvangt en je
nog druk maakt over anderen die te weinig ongenadig gestraft werden omdat ze terecht
zorgkosten declareerden! Is dat niet misdadig? Welke straf zit hieraan gekoppeld? Men weet
wel de kleine man te treffen, maar ziet niet de grote oplichters! Die partij zal nooit meer een
stem moeten krijgen!
Dat de mogelijkheid is om 1maal per jaar grote spullen worden opgehaald.
De milieustraat vraagt nu geld om te brengen.Ik denk dat er daar door weer meer zwerf vuil in
de natuur terecht komt.Maak het weer gratis!
Het blijft moeilijk te weten wat er nu wel en niet bij plastic afval mag: wat ís precies hard
plastic b.v., een emmer? Mogen spuitbussen er nu wel of niet bij e.d.
Het zou eenvoudiger moeten zijn om bv. kleine hoeveelheden grond of puin (emmertje
stenen) gratis te brengen. voor paar emmertjes schone zwarte grond moet je naar Haps rijden
en betalen, niet vreemd dat dit elders word gedumpt
Ik vind de mogelijkheden tot afval scheiden prima, maar merk ook dat er geregeld afval
gedumpt wordt: ook dat wat je gratis weg kunt brengen zoals glas. Vind ik erg jammer, maar ik
weet niet of en hoe dit te voorkomen is. Wellicht een stukje mentaliteit van mensen?
Inzameling van GFT is hier gratis
Nu moet je per 0.5 kuub betalen, ook al heb je maar iets kleins. geef de mogelijkheid om ook
minder aan te bieden voor een klein bedrag , mensen willen vaak best wel, maar voor 3
kapotte emmers is 7,5 euro erg veel..
Restafval wat bruikbare spullen bevat kan veroorzaakt worden door niet op andere wijze aan
kunnen bieden of niet weten waar er mee naar toe te kunnen. Is het klein, dan in de zak (weg
ermee)
18

•
•

Risico van ondergronds is meer ander afval bij gft
Zeker geen centrale containers plaatsen. Er zal gedumpt worden bij deze inzamel;locaties
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De gemeente kan op verschillende manieren informatie verstrekken over het afvalbeleid.

6 Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent
over de informatie die de gemeente verstrekt over het
gesorteerd aanbieden van afval?
(1= zeer ontevreden, 10 = zeer tevreden)

(n=294)

40%
34%

35%
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2%

0%
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10

Bij vraag "6 Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over de informatie die de
gemeente verstrekt over het gesorteerd aanbieden van afval?" kent 34% van de respondenten een 7
toe. Het gemiddelde cijfer is 6,4.

Toelichting
2

•
•
•

Deskundigheid bestuurders en adviseurs onvoldoende professioneel.
Informatie vanuit gemeente onvoldoende en niet publieksvriendelijk en niet duidelijk!
Er blijven altijd twijfel restanten. of het embleem op pak zegt iets anders dan de
wegwijzer
Het staat in de weekkrant maar deze word slecht, lees niet bij ons bezorgd.
De website is vaak teveel moeite

3

•

Zie nog vaak dat migranten niet weten hoe of wat er door de burger gescheiden moet
worden en wanneer het aan de straat moet staan, beter voorlichten!!

4

•

Info kan beter en specifieker t.a.v. bepaalde vage materialen

5

•

•

Het valt mij op dat diverse TV programma's laten zien dat veel plastic afval alsnog naar
Derde-wereldlanden wordt gestuurd omdat het hiet niet te verwerken is. Dus ergens is de
voorlichting fout. Bovendien wordt er soms gezegd dat er totaal geen restafval hoort te
zijn, maar dat lijkt mij helemaal onmogelijk!
Ik weet geeneens of er nu wel of geen papier wordt opgehaald en wanneer

•

Oud papier ophalen, niet elk huishouden is in bezit van vervoer om papier weg te brengen

6
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8

•
•

De afval-app werkt goed en is handig.
Oud papier (vooral) en luierzakken mag ook wel aan huis worden opgehaald. Dit levert
aardig wat ritten op van en naar voetbalvelden en voor luierzakken weer naar andere
locaties. Of zorg ervoor dat glas, luierzakken en oud papier op 1 grote locatie punt
verzamelt kunnen worden.

9

•

De afval App werkt uitstekend. In een oogopslag zie je wanneer en welk afval opgehaald
wordt, welk afval bij welke afvalsoort hoort enz.
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7 Heeft u nog verbeterpunten (tips) voor het afvalbeleid in uw gemeente?
(n=293)
Tips (48%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 maal in de maand grof vuil ophalen
1x per maand grof afval ophalen. Niet iedere oudere persoon is in de gelegenheid om iets bij
de milieustraat aan te bieden.
Achteraf recyclen
Actiever de mogelijkheden van scheiding aangeven Nu te passief!
Afval wat gratis was weer gratis maken
Afvalinzameling zou gratis moeten ziln. Er zijn ook gemeenten waar eens in de maand ook
meubilair e.d. Gratis wordt meegenomem. Waarom daar wel en hier niet?
Afvalkalender iconen groeten afdrukken ivm ouder wordende inwoners en allochtonen
bewoners
Afvalstoffen heffing omhoog zodat alles gratis word in de mileustraat
Afvalstroom bij de mileustraat goedkoper/gratis maken
Afvalverwerking niet zo duur maken dat mensen de rommel in de natuur dumpen.
Alle afval gratis brengen, verhoging tarief.
Alle afval ophalen zodat het niet in de natuur terecht komt, dan wegwerken is nog duurder!!
Alles innemen en de goede zaken weer verkopen
Als het laten ophalen van afval goedkoper is, worden mensen beter gestimuleerd het
daadwerkelijk aan de weg te zetten of naar de milieustraat te brengen.
Betaalbaar houden voor mensen met lage loon/uitkering
Beter een vaste dag in de maand dan om een vast aantal weken.
Bij de wolfskuil de textiel container vaker ledigen
Bladkorven plaatsen in de herfstmaanden nabij bomenbestand
Blauwe zak (restafval) iedere eerste ophaaldag van de maand ophalen. Nu staan ze vaak aan
de straat op een dag dat ie niet opgehaald wordt. (Mensen kijken niet op de afvalkalender!)
Blauwe zakken containers aanbieden door inwoners
Boete voor te vroeg aan de straat te zetten straat te zetten
Dat er banken puin tapijt etc gratis twee keer per jaar opgehaald wordt op vaste datum
De mensen gft zelf laten recyclen tot humus of compost.dus info over hoe te doen en welke
De vervuiler betaald, gft container en restafval container en papier container (die vervolgens
worden opgehaald en waarvoor ik per kilo aangeboden afval moet betalen
Die zakken weg en grote containers in de plaats, meer afvalinzamelpunten
Door restafval duurder te maken krijg jen meer dumpringen daar waar het niet hoort. Mensen
belonen door gescheiden aanbieden ipv straffen. Toekomst gericht kijken want producten
kunnen steeds beter hergebruikt worden.
Duidelijker zijn over de ophaaltijden van oa het plastic. Nu staat het soms tot eind van de
middag, zomers “stinkt” dat en katten trekken de zakken open waardoor alles op straat komt.
Duidelijkheid
Een duidelijker afbeelding van plastic en zak zelfs ook de glasbak. veel mensen weten er te
weinig van en het is ook niet altijd even duidelijk. als je vraagt mag dit of dat bij het plastic
weet niemand het antwoord. dan denk ik daar is nog wel wat uitleg nodig.
Eens in de zoveel tijd rest afval ophalen. Maak het zeker mensen met weinig geld niet te
moeilijk. Dat voorkomt zwerfafval
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Er voor zorgen dat plastic voor de plastic-inzamelzak ook echt gerecyclede kan worden. Dus de
fabrikant, supermarkt verplichten om het juiste verpakkingsmateriaal te gebruiken. Dan zullen
wij het wel scheiden. In de tussentijd duidelijke logo's/ symbolen op de verpakking in welke
zak/ bak ze moeten. Die zijn nu vaak met een bril op nog niet leesbaar.
Fabricanten andere milieuvriendelijkere materialen laten toepassen.
Geef de mogelijkheid om bv 250kg restafval gratis te storten om zo illegaal storten te
voorkomen ( zie DAR Nijmegen).
Gewoon alles in een container en de afvalverwerker laten scheiden dit is goedkoper want er
rijd 1 auto rond en de afvalophaler moet zowiezo de boel controleren en zij hebben nu al
scheidingsstraten waar alles gescheiden kan worden ook is het voor de verwerker gunstiger
want die kan het glas, alu, metaal en dergelijke verkopen als grondstof
GFT afval plots belasten was een erg slecht idee. Niet meer zulke rare wijzigingen doorvoeren!
Gft container om de twee weken ophalen vanaf november tot maart ipv elke week
Gft gratis brengen op milieustraat. Alleen heffing op blauwe zakken, zodat restafval
gereduceerd wordt. Gescheiden afval zoals gft, plastic& blik, glas, kleding, batterijen, chemisch
afval, frituurvet etc gratis houden. Waardoor mensen blijven scheiden. Het zou wel fijn zijn
om een grijze kliko te hebben voor restafval i.p.v. zakken. ( zakken gaan sneller kapot)
Goed dat het groen afval weer gratis mag aan bieden bij de milieustraat ,werd een hoop overal
gedumpt wat nu niet meer is!,werd een hoo
Goedkoper maken dan wordt er niet zoveel gedump
Gratis aanleveren van afval
Gratis bij mieustraatw
Grijze container bakken Ipv tarief zakken. Dit is praktischer en beter voor het milieu.
Grijze container ipv zakken. Kraaien pikken ze kapot en afval belandt alsnog op straat.
Grijze kliko
Groen tuinafval weer betalen
Groencontainer in wintermaanden minder ledigen; huisraad gratis inleveren voorkomt
achterlaten langs de weg/in bos/groenstrook/bij picknickplek
Grof afval goedkoper, boetes voor verkeerd aanbieden
Grof plastiek (speelgoed ed.)gratis
Grof restafval en metaalgratis afleveren bij (mini)milieustraat
Grof vuil
Heffing per persoon en geen geld apart vragen voor blauwe zakken. Dit geeft minder kans op
illegaal dumpen. Papier aan huis ophalen
Herkenbaar maken van GFT-bak
Het huidige systeem van papier ophalen is - hoe goed bedoeld ook - niet handig; geen info,
geen attendering, laten papier soms staan
Het tariefstelsel op de milieustraat bv voor een emmer met gebroken borden of bloempotten
geen halve m3 berekenen , want nu komt het in de tariefzone terecht
Het zou fijn zijn om afval te kunnen afleveren bij de dichtstbijzijnde stort bijv. Venray ipv het
veel verder gelegen Vuilnisstort Haps.
Hoe hoger het (straf)tarief hoe meer er gedumpt wordt en dat gaat ten koste van de
goedwillenden.
Houd t zo goedkoop mogelijk...liefst gratis van recycelbaar afval ivm dumpen
Houtafval gratis
Iets meer mogelijkheden voor het inleveren van klein chemisch afval
In de herfst toch blad ruimen of ophalen. Dan wordt er minder over gezeurd.
In de wijk grondcontainers
In de winter minder gft ophalen maar wel vaker plastic ophalen
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In de wintermaanden GFT om de week ophalen
Ja
Ja, wat betere afspraken over de handhaving en uitvoering van het ophalen van het afval. Het
kan altijd een keer misgaan, maar niet bijna wekelijks
Jaarlijks ophaal rooster
Kliko staan recht en bij elkaar. Als de ophalers zijn geweest staan ze niet meer netjes bij elkaar.
Kosteloos maken
Kosten afvalverwerking omslaan in ogb en inlevering gratis maken. Hiermee bermpje een
belangrijke drijfveer om illegaal te storten weg
Kosten voor vuilnisbelt omlaag. vuilnisbelt terug naar kosten als voor zomer 2018. daardoor
minder illegale stortingen
Laat de huidige kleine ondernemers welke bijdragen bij het scheiden van afval bestaan. Zij
hebben een gunfactor van de Cuijkse inwoners. Dit stimuleert het inleveren.
Laat iedereen elke dag 1 platic afval stuk opruimrn
Laat mensen niet met afval rijden van Maashees naar Haps om groot afval in leveren. De
milieuwinst weegt dan niet op tegen de milieuschadep
Lokale bedrijven ruimte geven afval in te zamelen
Luister naar de vrijwillige straatvuil opruimers
Maak gescheiden afvallinzameling weer gratis.
Maak het niet onnodig te duur!
Maak het recycle afval weer gratis.
Maak nog meer duidelijk wat het de burger oplevert.
Maak scheiden en inleveren van afval laag drempelig
Meer goed gescheiden afval gratis aanleveren
Meer gratis afvalcontainers plaatsen zie alss voorbeeld in Frankrijk daar staat in de
buitengebieden op elke hoek van de straat een mini milijeustraatjes waar de bewoners zelf
hun afval ingooien. Scheelt voor de overheid veel ophaalkosten.
Meer gratis inleveren bij milieustraat
Meer gratis wegbrengen in de milieustraat
Meer inleverpunten, ga liever niet bij de milieustraat Haps in de file staan.
Meer inzamelpunten
Meer prullenbakken in de gemeente
Meer talen voorlichting
Met verstrekte opmerkingen heb ik wel verbetermogelijkheden aangereikt, meen ik.
Mijn tips staan overal al tussen gezet.
Milieu straat gratis zodat word voorkomen dat rest afval in de natuur geloosd word . Laat elk
huishouden ongeacht grote hier aan mee betalen
Milieustraat goedkoper maken.
Milieustraat is veel te duur!!
Milieustraat uitbreiden en containers voor restafval bij elke huishouden
Minder vaak gft ophalen ivm met de kosten voor de gemeenschap. 1x per 14 dagen is meer als
voldoende. In de winter is 1x per maand voldoende.
Mits gescheiden gratis je afval kunnen inleveren
Mogelijkheid tot inleveren restafval en plastic binnen elke gemeente
Nee gratis aan bieden in milieustraat
Neem ook de toeristische plekken mee. Nu is het vaak niet / nauwelijks mogelijk om afval te
scheiden op vakantieparken. Hier is nog winst te halen.
Niet alleen ambtenaren die mensen beboeten, maar juist ook mensen die afvalaanbieders
erop wijzen dat ze het slimmer en goedkoper aan kunnen bieden!
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Niet het steeds maar duurder maken , dit zorgt er alleen maar voor dat het voor steeds meer
mensen nietmeer te betalen valt. Waardoor het dumpen van afval door die mensen steeds
groter wordt.
Niet meer betalen bij storten.Weer teruyg naar systeem van niet betalen bij storten op milieu
straat
Niet te duur maken
Ondergrondse inzamelpunten
Ondergrondsecontainers voor plasticafval
Ook kleinere hoeveelheden aan kunnen bieden ipv halve of hele kuub .
Op bepaalde plekken regelmatig zwerfafval ophalen
Ophalen oud papier
Oud papier (vooral) en luierzakken mag ook wel aan huis worden opgehaald. Dit levert aardig
wat ritten op van en naar voetbalvelden en voor luierzakken weer naar andere locaties. Of
zorg ervoor dat glas, luierzakken en oud papier op 1 grote locatie punt verzamelt kunnen
worden.
Overzichtelijke brochure waar afval thuis hoort, bijv. Melkpakken bij plastic ipv papier zoals nu
nog vaak voorkomt
Pak de stortplaats aan
Papier en groot afval standaard 1x per maand huis aan huis ophalen
Papier ophalen 1x p/m
Papiercontainer mensen zonder vervoer hebben echt probleem
Piepschuim inleveren bij de kleinere milieustraten, zoals in Velp.
Praat en informeer met inwoners
Reageren op emails m.b.t. vragen over afval scheiden
Recylbare afvalstromen gratis aan kunnen bieden
Reminders voor ophaal momenten bv in SMS of whatsapp
Restafval container per huishouden aanbieden of restafval iedere week ophalen om zo het
ongedierte te verminderen en container voor papier aanbieden of gratis aan de weg zetten
voor ieder huishouden en niet alleen in het centrum
Restafval containers
Schaf loadgrootte af voor tuinafval
Stimuleren dat alle afval wat gerecycled kan worden gratis kan worden ingeleverd omdat ook
grondstoffen dus geld oplevert
Strengere controle bij glasbakken!
Vaker blad opruimen, gebeurt nu bijna niet
Veel meer info op afvalkalender over wat er bij welke afvalstroom hoort. Staat ook nergens op
internet (althans, ik kan het niet vinden)
Verwijder glasbakken daar waar continu ander vuil wordt gestort !!!
Voorlichting meerdere keren herhalen in de Stier met uitleg overvsubsidies aan verenigingen
Vuilins ophalen is niet meer van deze tijd: ondergrondse containers en zelf wegbrengen!
Zet weer bladmanden neer
Zie antwoorden
Zie eerder gegeven antwoord. Verder ben ik van mening dat mensen best bereid zijn zelf afval
weg te brengen zoals bijv. plastic. Als er containers komen bijv. op zaterdag op plekken waar
oud papier ingezameld word dan kan het in een moeite door. Deze containers zouden ook een
vaste standplaats kunnen krijgen waar mensen naartoe rijden om afval te loodsen. Bijv. bij de
sportvelden, ouders zijn best bereid afval mee te nemen als ze hun kind naar de club brengen
en opvoedkundig gezien ook goed
Zie hierboven
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Zie vooral onder 6.
Zie vraag 5
Zie vraag 6
Zo doorgaan,
Zorg voor het ophalen van groot afval zoals een bankstel
Zorgen per kerkdorp of wijk (boxmeer) dat ook ander glas ingeleverd kan worden
Zwerfafval zsm opruimen

Ik heb geen tips (41%)
Weet niet (11%)
Toelichting
Tips:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bv in de Stier elke keer een stukje over de afvalscheiding: waar gaat het mis, wat
gaat goed
De milieustraat is te duur. Mensen die hun afval netjes willen scheiden en aanbieden
voor recycling moeten te veel betalen. Gevolg is dat afval door mensen minder
gescheiden en minder aangeboden gaat worden, afval gaat dan op andere manieten
gedumpt worden, dat wil niemand.
Nogmaals, de kosten van de milieustraat moeten omlaag en meer afvalstromen
zeker op de milieustraten moeten gratis worden.
Er is net bekent geworden dat in de wintermaanden de het groenafval niet meer
wekelijks maar 2 wekelijks word opgehaald, dit is jammer.
de hele winter ben in bezig om blad van anderen (gemeente) in de container af te
voeren, dit zal ik dan maar voortaan de weg op blazen
Graag de mogelijkheid om tegen betaling groot afval aan huis af te halen.
Ik heb in een gemeente gewoond waar dit gold, werkte perfect; geen tot weinig
illegale stortingen.
In de Randstad halen ze grofvuil gratis op. Puur omdat men de stad schoon wil
houden. Als je het hier de afvalstofheffi (te) duur maakt zal er meer zwerfvuil
komen.
Meer afvalstromen gratis te storten in milieustraat. Mensen komen dat periodiek
echt wel brengen. Ophalen laten betalen.
Mensen zijn zeker meer genegen gescheiden afval aan te bieden als het gratis is. De
consument produceert geen afval; hij houdt het over. De rijksoverheid moet meer
doen om de producenten aan te pakken.
Op een vraag per email over afval scheiden wordt simpelweg niet gereageerd.
Op het gemeentehuis kon ik geen ophaal kalender verkrijgen. Dit is erg handig ter
herinnering
Veel mensen in onze wijk laten het piepschuim in de dozen zitten, die elke dinsdag
door de KBO opgehaald wordt. Deze man neemt dit natuurlijk niet mee, zodat het
aan de weg blijft liggen. Keer op keer ontfermen we ons erover, zodat het niet door
de buurt waait. Weer gemeente bellen om het op te halen. Mensen willen wel
pakjes laten bezorgen, maar willen niet hun dure vuilniszak vullen met piepschuim.
Triest maar helaas waar en wij zijn die dumpingen zat. Het speelt zich af in de
Burgem. Raijmakerslaan in Grave.
Verhoog de tarieven en maak alle afvalaanleveringen gratis!
In veel steden is dit al!
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Ik heb
geen
tips

•

Weet
niet

•

•

Duidelijker als nu aangeven wat bij het pvc afval mag, en als voorbeeld storten van
,,beton,, in Haps gratis.
Ons afval wordt geproduceerd door de fabrikanten en niet door de burger , spreek
de fabrikanten maar eens aan in plaats van 17 miljoen burgers .
De winkelschappen puilen uit, elk produkt(ook hetzelfde product) in een andere
verpakking.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipLandvanCuijk
De Maas Driehoek
Afval
28 november 2019 tot 09 december 2019
308
5,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
9 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 ±5,5%.
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 De Maas Driehoek.
Op 28 november is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-burgerpanel
gestuurd.
Op 5 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. TipLandvanCuijk
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 Land van Cuijk
vergroten. Via het panel TipLandvanCuijk kunnen alle inwoners van Land van Cuijk 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.tiplandvancuijk.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.
TipLandvanCuijk 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.
TipLandvanCuijk maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Land van Cuijk en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid’, ‘Kermis’ en ‘Vaccineren’.
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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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