Opschoondag
1. Wat doet u als u in uw straat of in uw buurt rommel ziet
liggen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:


























1. aluminium blikjes raap ik op en verzamel ik; 2. groot vuil meld in via de app. van de gemeente
Afhankelijk van wat het is ruim ik het op of niet
Alleen waar ik makkelijk bij kan, de rest ruimt de Gemeente maar op!
Als het gevaar oplevert voor de medemens, handel ik meteen en los het op!
Als het niet te vies is en een afval bak in de buurt is raap ik het op .Maar vaak zijn die al overvol .
Als het zo uitkomt, raap ik het op.
Als ik het zie waarschuw ik met daar valt u iets.
App Maastricht meldt
Bel gemeente (2x)
Bel met gemeente nummer
Bellen naar Openbare Werken
Bij groot vuil reageren via de Buiten Beterapp
Bij grote rommel, dit melden.
Bij mij in de straat ruim ik het op, maar niet in de hele buurt
Bij ons in de buurt is hondenpoep nog steeds een item en je kijkt wel uit om mensen daarover
aan te spreken
Bij overmaat gemeente bellen
Buiten beter informeren via de app
Buitenbeterapp melding
Daar betalen we gemeentelijke belastingen voor
De gemeente bellen klantenmeldpunt en het melden
De hondenpoep laat ik liggen
De milieuperrons ligt vaak meer naast als erin.
Geef probleem via app door aan de gemeente
Gemeente bellen
Gemeenter Maastricht, ruimt tot tevredenheid op.
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Gezien mijn gezondheid mag ik niet zomaar iets oprapen i.v.m. infectiegevaar. Ik waarschuw de
milieudienst.
Hel vaak storten mensen hun zooi in en bomenrij tegenover mijn huis. De MTB komt dat dan
opruimen.
Het ligt er aan wat het is
Hoe ruim je bijvoorbeeld sigarettenpeuken op die mensen uit hun auto op straat gooien? Als het
kan dan ruim ik afval wel op en soms bel ik de vuilnisdienst
Hoop opgegeven na 15 jaar
Iedere dag rap ik minimaal 1 ding van de straat en ruim dit zelf op. Maak hier een landelijke
campagne van en straf hen die rotsooi op de straat gooien of aan de straat zetten.
Ik bel de gemeente
Ik bel de gemeente hierover
Ik gebruik de buitenbeterapp
Ik gebruik de gemeente app als het groot of erg vuil is om de gemeente te informeren
Ik hou al meer als 25 jaar de overgelegen bushuisje schoon anders word het een zooitje
Ik laat dit aan de betreffende gemeentelijke instantie weten met foto's erbij.
Ik lat dit leggen want ik zie geen prullebak in de buurt
Ik loop met een prikstok over de parking en ruim het op. Kleine moeite.
Ik meld het of ik spreek mensen er op aan.
Ik meld het via de buitenmeld app van de gemeente zodat de gemeente het kan opruimen
Ik probeer te achterhalen van wie het afkomstig is en attendeer mensen erop.
Ik raap het op als ik denk dat het gevaar kan opleveren voor voetgangers of fietsers.
Ik waarschuw de gemeente
Ik zou het willen oprapen en weggooien maar je vind nergens meer prullenbakken
Indien voor mijn deur ruim ik het op. Indien verder af niet
Klacht indienen bij gemeente
Kleine rommeltjes raap ik op, grotere dingen worden meestal opgehaald door gemeente
Kleine rotzooi zelf, grote hoeveelheden & niet-hygiënische rotzooit melden
Laat even liggen of de veroorzaker zelf zich er aan ergert.
Ligt aan het soort afval; een zakje neem ik mee, een bankstel niet
Ligt aan hoeveelheid.
Ligt er aan weke buurt...mail vaak een plaatselijk raadslid om er iets aan te doen zou het vaker
voorkomen. Bij mij voor de deur ruim ik het altijd op maar gelukkig hoef ik niet veel in actie te
komen...
Ligt eraan wat het is. soms neem ik het mee naar het afvalperron
Maak een foto,en stuur het naar de Gemeente ,waar het zich bevond
Maak melding hiervan, zonder melding is er geen zicht hierop, en word er gedaan of het
probleem niet bestaat
Meld bij gemeente als veel is
Melden bij gemeente, afhankelijk van de grootte/hoeveelheid
Melding bij de gemeente
Melding maken (2x)
Mensen erop aanspreken als je ziet dat ze de boel vervuilen
Niet alles ruim ik op, bv. hondekak niet. Braaksel niet. Glas weer wel. Dan haal ik een plastic
etensbakje en doe daar dan het glas in en breng het naar de container.
OPRAPEN EN INDIEN MOGELIJK DE DADER AANSPREKEN.
Raar heb het soms op, soms niet
Rommel wordt bij ons goed opgeruimd door de gemeente. Ik heb onlangs wel een melding
gemaakt van overlast door hondenpoep. Hier wordt niets aan gedaan.
2











Soms raap ik het op
Soms raap ik het op soms niet
Soms raap ik het op,soms niet
Soms ruim ik het op
Spreek de vervuier aan indien dit op heterdaad gebeurt
Teveel om alles op te ruimen
Varieert
Waarschuw op ons plein degene, die verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van de rommel
(winkelcentrum
Zelf opruimen
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Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag plaats op zaterdag 25 maart. Overal in het land
organiseren mensen acties om samen hun buurt of straat schoon te houden.

2. Neemt u deel aan de Landelijke Opschoondag?

(n=275)
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Ik heb er nog nooit van gehoord.





Nee, ik neem
niet deel



Kijk in mijn eigen buurt waar rommel ligt en ruim het op
Op mijn eigen manier!
Wij onderhouden het Goeman Borgesiusplantsoen. Die dag is onderdeel van
de voorjaarsschoonmaak
Als ieder er van doordrongen is zijn eigen`stoep` schoon te houden hebben we
veel minder rommel...
Als rolstoeler kan ik mij alleen maar ergeren, want helpen ligt niet in mijn
macht. Meer handhaving en harder optreden zou goed zijn.
Doe al erg veel zinnig werk in bestuur van het wooncomplex.
Eenpersoons huishouden en noodgedwongen werken in Eindhoven laat weinig
vrije tijd over. Die besteed ik dringend gewenst anders.
Geen idee wanneer dat in onze wijk plaatsvind.
Heb dit vroeger wel gedaan in natuurgebieden ben daar nu te oud voor.
Ik ben niet in mijn eigen omgeving en dus niet in de gelegenheid.
Ik betaal zat aan belastingen die hiervoor zijn. Jullie als gemeente zouden
capabel genoeg moeten zijn om mensen met bijvoorbeeld een uitkering, maar
verder gezond zijn, hiervoor in te zetten.... Sjiek en sjoen samen doen?
Ik doe dit dagelijks
Ik doe het door het hele jaar, daar heb ik geen Landelijke Opschoondag voor
nodig. Ik probeer het groen van bv. de Concordiastraat bij te houden. Ik
verwijder het afval van de beukenboom, want die kan er wat van, van
afvalgroen te produceren. Alleen een hark van de Gemeente zou welkom zijn,
want mijn plastic hark is aan zijn laatste dagen bezig, die heeft allang
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Weet niet




pensioen. Trouwens het was een vondeling, waarover ik me ontfermd heb en
die me meer dan 30 jaren gediend heeft. O ja nog het adres: Notermans, A.van
Scharnlaan H 5 6226 EM Maastricht.
Ik doe het hele jaar opschonen dan hoeft dat niet voor de schijn die ene dag
alleen.
Ik houd het sinds jaar en dag bij mijn woning schoon doe ook soms de ingang
van toren daar deze pal tegenover mijn woning is ook s`winters sneeuw en
ijsvrij dus vind ik dit genoeg als burgerplicht
Ik kan helaas niet wegens mijn handicap
Ik ruim al veel afval op door scheiding van huisvuil en gooi niks op straat.
Ik ruim in mijn buurt op, als ik iets zie liggen, of geef het door aan de
Gemeente via de app, dat 'samen' hoeft voor mij niet zo nodig! Misschien
moet men eens meer doen aan het opvoeden van mensen, wij kregen het van
thuis uit in ieder geval goed aangeleerd....
Laat gezondheid niet toe
Lichamelijk voor mij onmogelijk
Lukt niet vanwege mijn gezondheid
Moet werken. Maat doe dit al als vrijwilliger voor Natuur Monumenten
Niet in het land
Niet omdat ik geen rommel maak, maar gezien mijn leeftijd (76) wil ik daar
niet meer aan beginnen. Voorheen deed ik dat wel.
Reuma
Te zot voor woorden, ruim gewoon je eigen rommel op, of beter nog maakten
rommel, smijt het zelf in de vuilnisbak
Wij betalen meer dan genoeg belasting! Mag bij de prijs inbegrepen zijn.
Zelf zal ik nooit rommel deponeren, waar het niet hoort. Dus, hoef ik dat van
anderen ook niet op te ruimen.
Omdat ik door het jaar het pleintje van de buurt vaak onderhoud ,weet ik niet
of ik mee doe aan de landelijke 'Opschoondag'
Weet niet of er iets in de buurt wordt gedaan.
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