Afval
Het college van B&W in de gemeente Oss wil de huidige aanpak van afval intensiveren om de
landelijke afvaldoelstellingen voor 2020 te halen.

3 Welk afval scheidt u?
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2% van de deelnemers scheidt het afval niet, de rest van de deelnemers doet op verschillende
manieren aan afvalscheiding.

Anders, namelijk:









Compost VAM-VAT (jaren 80 maar doet het nog steeds!)
En veel afgedankte spullen gaan naar de kringloop
GFT, niet mogelijk ivm flat
Ik composteer ook zelf groente en fruitafval
Ik scheidt vanalles
MeTalen
Spullen die hergebruikt kunnen worden geef ik weg of brengen we naar de kringloop
Tuinafval

Toelichting



Helaas wordt GFT hier niet gescheiden van overig afval, zoals in woonhuizen met eigen
containers wel gebeurt. Ik woon in een appartement met een afvalstortkoker.
Het zou fijn zijn als luierafval opgehaald werd óf als er meer inleverpunten waren.
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Ik hoop dat iemand dit wil lezen. Het probleem van afval vind ik een groot probleem. Hoe het
verwerkt wordt maakt me niet zoveel uit. Of hoe het gescheiden wordt. Het eigenlijke probleem
is het ophalen.
Met de groene en grijze containers gaat het ophalen prima. De mensen zetten ze veel te vroeg
buiten en laten ze veel te lang staan. Maar, het vuil komt niet in het milieu.
Alles wat verder niet in containers op straat wordt gezet is een groot probleem. Want als iemand
iets te vroeg buitenzet of te laat, of er staat een auto voor blijft het in alle gevallen achter. En nu
het Grote probleem: Het vuilnis staat op de weg en ik heb nooit meegemaakt dat de eigenaar het
weer terughaalt. Het blijft gewoon staan.
Net zolang totdat het kapotgaat na een maand, of dat katten het openscheuren en alles in het
milieu terechtkomt. Hier kan ik heel veel over schrijven, ik vind het een enorme aantasting van
ons milieu. Afgelopen jaar heb ik bijna wekelijks gemeld waar in de omgeving nog vuil was blijven
staan. Vaak pas na weken kwam er iemand langs.
Ik had iets gemeld verderop in mijn straat wat achter was gebleven. De telefoniste had het
verkeerd omschreven, want er kwam een pickup met 2 mannen die er 5 minuten naar hebben
staan kijken en overleggen. En het lieten staan en weer doorreden. Meteen weer gebeld naar de
gemeente. Bleek dat de telefoniste het plastic en blikjes in de zakken een verkeerde benaming
had gegeven. Het juiste was: zwerfvuil. Daarom hadden de gemeentelijke werkers het laten
staan.
Ook verderop in mijn straat hadden mensen hun papier te laat buitengezet. Was dan ook niet
opgehaald en ze lieten alles een hele maand gewoon staan. Compleet verwaaid en overal op
onze straat verspreid en kleddernat.
Ik kan nog wel bladzijden erover schrijven, maar ik doe het niet. Ik word er triest van als ik zie
hoe weinig de gemeente Oss overheeft voor ons milieu en hoe weinig de mensen interesse
hebben hun eigen spullen weer mee terug te nemen als ze niet zijn opgehaald.
Mijn fut is op en ik meld het tegenwoordig niet meer.
Mensen leggen vaak grote stukken piepschuim naast de zakken. Die worden natuurlijk nooit
meegenomen. Maar de vervuilers/overtreders laten het achter. Kinderen spelen er graag mee en
in mijn omgeving is het na de dag van het plastic ophalen altijd net of het gesneeuwd heeft.
Samen met plastic zakken en allerlei andere rotzooi.
Samengevat:
- Hoe vaak het afval gescheiden wordt vind ik niet zo belangrijk.
- De manier van ophalen van afval vind ik wel belangrijk.
- Het ophalen van afval in containers vind ik het minst belastend voor het milieu.
- Mijn idee: Alle afval ophalen in containers, zelfs het papier. Eenzelfde container kan gebruikt
worden voor verschillende soorten afval - geen probleem.
Ik maak gebruik van een ondergrondse container en daar kan ik geen gft scheiden van de rest.
Enige wat ik nog zou kunnen doen is het plastic scheiden.
Ik scheid zo veel mogelijk, ik heb dan ook de ruimte om het allemaal op te slaan. Anders zou ik
het misschien niet zo uitgebreid doen.
Ik scheid zoveel mogelijk
Naast mijn wonen Polen en het is erfelijk om te zien daar waar ik zo goed mogelijk afval scheid,
zij alles bij elkaar proppen.
Via de media wordt aangegeven dat de afvalwerkingsbedrijven dit al doen. Het is bijv. belangrijk
dat diverse soorten plastics goed gescheiden en verwerkt worden.
Wat nu precies in pmd thuis hoort is volgens mij bij bijna niemand echt duidelijk
Wij doen dit al jaren, maar het is frustrerend om te lezen, dat het toch allemaal weer bij elkaar
wordt gegooid; gebeurt dat met de in Oss ingezamelde spullen??
Wij hebben in een wooncomplex alleen maar 1 container met restafval waar alles onder valt.
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Alleen papier en glas moeten we appart afvoeren

4 “Ik vind het belangrijk om mijn afval te scheiden”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=268)
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81% is het (zeer) eens met stelling 4 “Ik vind het belangrijk om mijn afval te scheiden”, 4% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (49%).

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee eens



Het woord afval is verkeerd; moet zijn opnieuw bruikbaar te maken materiaal.




Heel belangrijk
Helaas is het niet helemaal doorzichtig wat er na scheiding met het afval wordt
gedaan.
Het is uiteraard niet de bedoeling, dat wij alles gaan scheiden en dan komt de
ophaaldienst en die gooien alles weer bij elkaar (frustrerend). Dit gebeurt zowel
door de gemeente, maar ook intern bij de bedrijven.
Ik ben voor scheiding achteraf dan het intensieve en met veel fouten vooraf
scheiden zoals in Oss nu gebeurt
Ik heb weleens gehoord dat het eigenlijk efficiënter is als afvalscheiding pas bij het
afvalbedrijf plaatsvindt, maar als ik afval niet scheid, worden de kliko's voor mij niet
vaak genoeg geleegd.
Ik scheid het afval puur omdat wij dan anders niet uitkomen met de legingsdatas
van de klikos. En nu heb ik ten gehore gekregen dat de leging van de klikos nog
minder zal zijn ! Dit gaat behoorlijk stinken en zeer grote kans op maden !! En dit
terwijl er al zoveel gemeente belasting betaald wordt.
Mensen moeten inderdaad beter hun afval scheiden maar dat los je niet op met
nog minder de klikos legen. Mensen zullen hun afval gaan dumpen.
Ik denk dat als je afval scheiden leuker maakt, door een leuke kalender met mèèr
ophaaldagen te maken en deze bij de mensen in de brievenbus doet, beter zal gaan.
Hopelijk zien kinderen deze kalender en worden ze bewust gemaakt van het feit dat
afval scheiden beter is.
Je krijgt geen kalender meer, ouderen weten niet wanneer de ophaaldagen zijn.
Huishoudens hebben zoveel afval “gespaard” dat tijdens ophaaldagen heel de wijk
vol ligt met rotzooi. Mensen bewust maken lijkt mij, en dat kan door een leuke
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Neutraal






papieren kalender en meer ophaaldagen.
Ik vind dat afval bij de bron moet worden aangepakt. Dat zijn de fabrikanten. Die
moeten gedwongen worden om hun producten milieuvriendelijk te verpakken.
Belachelijk dat je als consument meebetaalt aan verpakkingen die als enig doel
hebben om zo goed mogelijk op te vallen in de schappen en vaak onnodig groot
zijn. En vervolgens als gemeenschap weer een hoop moeite en geld moet steken in
het op een verantwoorde manier scheiden en afvoeren ervan.
Ik vind het vooral belangrijk mijn afval te beperken, dus mijd plastik, blik, papier etc
zoveel mogelijk.
Tot op een bepaald punt. Wanneer de gemeente voldoende ophaaldagen aanbied.
Nu soms niet te doen.
Het scheiden is niet zo belangrijk, het gaat om het ophalen.
Hoe meer mensen afval in zakken of hoe dan ook op straat zetten (behalve in
containers) hoe meer het milieu eronder lijdt. Hoe dan ook, mensen zetten het
foute buiten op straat, of in verkeerde zakken, of wat dan ook. Maar halen het
NOOIT meer binnen. Heel veel ervan gaat kapot en komt het het milieu terecht.
Hartstikke zonde!!!!
Scheiden vind ik meer iets voor de vuilstort-plaats.
Ik ben er nog niet van overtuigd dat het niet makkelijker is na het verzamelen te
scheiden, maw dat het zin heeft dat iedereen voor zich afval scheid. de kwaliteit van
scheiden is ws beter als dat centraal gebeurd.
Ik ben het er mee eens mits het ook transparant gebeurd. Zodat iedereen ziet wat
ermee gebeurt.

Mee
oneens



In ondergrondse containers wordt alles samengevoegd, waarom dan scheiden

Zeer mee
oneens



Volgens sommige berichten / geleerden kan alles sneller en goedkoper gescheiden
worden door Robots.

Weet niet



Ik vind het momenteel allemaal erg verwarrend:
* Er zijn gemeenten die restafval en GFT niet gescheiden ophalen, omdat het
economischer is om de scheiding later te doen
* Zgn 'biologisch afbreekbare' plastic zakjes blijken pas na decennia afbreekbaar en
bemoeilijken het proces van GFTverwerking
* Van veel afvalmateriaal is het onduidelijk wat het is en waar het thuishoort
* De 'Plastic-zak' snappen we niet. Waarom kunnen daar blikken in? En
melkpakken? (dat doen we dus ook niet)
* Het ergert me mateloos dat veel producten nog steeds onnodig in plastic zijn
verpakt, blisters bv, en dat er nog zo weinig statiegeld bestaat. Dát zou pas zoden
aan de dijk zetten.
*

4

4.1 Welke tips zou u andere inwoners van onze gemeente
geven om hun afval (nog) meer te kunnen scheiden?
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53% antwoordt "Ik heb geen tips" op vraag "4.1 Welke tips zou u andere inwoners van onze
gemeente geven om hun afval (nog) meer te kunnen scheiden?."
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Afzonderlijke afvalbakken in huis halen
Alles moet als het niet opgehaald word op een minimale loopafstand zijn. Het mooiste is gewoon
een ophaaldienst dan zijn de mens ook bereid om meer te scheiden.
Als de eigen groencontainer vol is, zou het goed zijn om resten vleesafval bij de barbeque in een
extra container, naast de glasbak, te kunnen brengen. Ik doe er wel een extra kkrant omheen
maar toch blijft dit stinken en......ik heb iets over ratten gehoord (zelf gelukkig niet meegemaakt)
die er beslist ook gek op zijn,
Als je het goed doet geeft het ook voldoening.
Aparte afvalbakjes in de keuken (bijv voor plastic) maakt het scheiden bijna vanzelfsprekend.
Aparte groenvak in gemeenschappelijke container
Bakken in huis plaatsen en een duidelijke afspraak maken met gezinsleden.
Bakken voor papier en plastics
Bedenk dat je dit doet voor een veilige en gezonde toekomst van de kinderen.
Bij ons in de straat is er een verplichte plek voor containers (groen en grijs). Papier en PMD mag
echter overal liggen en waait dan ook vaak nog eens weg. Bij iedere ophaalronde blijft er wel iets
achter in de wijk wat alleen maar meer zooi oplevert. Ik zou graag een derde bak zien voor PMD
en meer handhaving op het gebied van papier aanbieden in gesloten dozen zodat er niks weg kan
waaien. Een tweede tip: mensen met kleine kinderen hebben luiers in het restafval. Als
containers binnenkort niet meer eens in de 3 maar eens in de 4 weken geleegd worden, gaat dat
erg veel stankoverlast geven. Ik zie liever dat iedereen veplicht een kleine bak krijgt die iedere 2
weken geleegd wordt, dan een grote eens per 4 weken.
Consequent beginnen met afval scheiding, het moet 'n vanzelfsprekendheid worden
Consequente prijzen bij de milieustraat. Nu lijkt het alsof je minder betaalt als de medewerken
een goede dag heeft.
Container voor plastic
De afvalapp van Oss downloaden
De lijst met luiercontainers veel meer promoten! Oss Actueel.
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De milieustraat is te ver weg voor mij (en anderen). Anders zou ik beter scheiden. Nu kost het
teveel benzine
Denken
Doe eens mee met een afval-opruim actie, dan zie je hoeveel er wordt weggegooid langs de weg.
Hopelijk doe je dat dan niet meer!
Door te scheiden is de grijze bak minder snel vol
Duoprullenbak
Duurzaamheid begint vooral onder uw dak
Een llinkje naar een lijst waar op staat wat waar in moet? Maar zou nog fijner zijn als dit bijv. op
de PMD zakken geprint is
Eerst kijken of je spullen weg kunt geven ipv in de container doen
Flikker niet alles bij de bakken bij het winkelcentrum. Dit moet gecontroleerd worden en
STRENG bestraft
Ga de inzameling niet verder inperken wanneer u niet nog meer troep in de natuur, polder en
blikvangers wenst. Haal plastic vaker op ivm stank in huis!
Ga eens op bezoek bij een rioolzuiveringsinstallatie
Geen plastic zakken in GFT of oud papiertc.
Gewoon doen (2x)
Gewoon doen i.p.v. laks zijn
Gewoon doen voor nu en later
Gewoon doen, het is gemakkelijker dan je denkt
Gewoon doen, maak er een wedstrijd van
Gewoon doen, zoveel moeite is het niet
Goed faciliteren en maak het storten gratis
Gooi het afval in de daarvoor bestemde containers inplaats van het er naast te zetten
Heeft het zin, zie vorige antwoord
Het is genoeg zo ,met zo,n groot buitengebied is meer dwang een ramp.
Het is op termijn goedkoper
Hogere
Ik woon nu in een nieuwbouwwijk waar een ondergrondse container voor normaal afval staat. Ik
denk dat het handig zou zijn wanneer er een container voor pmd en eventueel papier bij zou
komen. Ik zou dan ook pmd gaan scheiden.
Je doet het niet alleen voor jezelf maar ook voor je buurtgenoten en de toekomst van je
kinderen.
Laat zoveel mogelijk kleinverpakkingen links liggen.
Leer bewoners het verschil tussen regenereerbare plastics en te verbranden placstics
Meer gescheiden ondergrondse in de straten
Meer openbare containers in de grond voor allerlei afval gescheiden dus en niet overal die
smerige containers voor de deur
Minder kosten voor nette burgers en meer punten om afval te deponeren
Minder spullen verpakking kopen, sowieso minder kopen
N.v.t
Neem in huis 2/3 afvalemmers
Niet alles in plastic verpakken
Nog beter opletten met het inkopen en meer naar de kringloop doen
Nog meer je best doen
Ondergrondse containers
Ondergrondse gescheiden containers voor alle soorten afval
Ook Chemisch afvalpunt in de wijk
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Op PMD container(deksel) sticker met wat er in mag!
Papieren kliko
Plastic container erbij pmt
Probeer je afval mee te nemen naar huis en niet in de wijk de auto uit te gooien
Probeer zo zorgvuldig mogeijk met uw omgeving om te gaan
Reduceer plastic door zelf verpakkingen meet te nemen die herbruikbaar zijn
Samen sterk
Schaf VAM-VAT aan
Serieus scheiden
Spoel plastic afval met etensresten om, dan stinkt het niet.
Spoor de gemeente aan (veel)meer inzamelpunten in te richten om het de inwoners makkelijker
te maken
Via de facebookpagina gratis voor oss kun je vaak nog mensen blij maken met iets wat jij anders
weg zou gooien.
Voorlichtting voor mensen maar geen verplichtigen op leggen
Vorig jaar meegedaan met 100/100/100. Zet dat gemeentebreed op. Zorg voor oranje kliko’s
voor PMD
Wees niet onverschillig: gooi bijvoorbeeld geen overig afval in de PMD-bak. Zet een aparte plastic
afvalbak thuis in de keuken (twee halve i.p.v. één grote).
Zet bakjes/kleine prullenbakjes op plekken waar js vaak dingen weggooit. Leeg vervolgens 1 keer
per dag de bakjes in de grote containers en zakken
Zet de bakken op een logische plek. Niet te ver weg van daar waar het afval vandaan komt
Zie boven
Zie punt 3
Zorg ervoor dat het op plekken waar veel afval wordt gemaakt (zoals de keuken) eenvoudig is om
verschillende soorten afval te scheiden, door bijvoorbeeld een 3-in-1 afvalbak (gft, plastic, overig)
er neer te zetten.
Zorg voor een prullenbak in huis met meerdere compartimenten. Zo maak je het scheiden
gemakkelijker voor het hele gezin.

Toelichting
Tip:









Als je niet veel ruimte hebt en toch afval wil scheiden dan is het heel vervelend. Het
plastic afval licht in de tuin en katten maken de zakken kapot. Ondergronds verzamelen
zou veel fijner zijn voorkomt ongedierte en stank en bij wind waaien de zakken die aan
de straat liggen ook niet weg. Toegankelijk met het pasje wat we bij ons in de ijk al
hebben zou super zijn. Niet iedereen is in staat om het zelf op de werf in te gaan
leveren.
Betere inlichting wat er vervolgens met het gescheidde afval gebeurt. Wordt het
samengegooid weer?
Het is onverantwoord om door te gaan met afvalverwerking zoals we dat vroeger
deden. De verandering van vernietiging naar kringloop kan niet meer gestopt worden.
Vroeg of laat zal IEDERE weldenkend mens hieraan zijn verantwoordelijkheid moeten
nemen. U kunt aan uw kleinkinderen niet uitleggen dat gemakzucht van nu heeft geleid
tot hoge prijzen en een tekort aan grondstoffen straks.
Het valt mij op dat sommigen niet door hebben dat GFT in een plastic zak deels geen
GFT is.
Mensen hebben vaak geen vertrouwen dat scheiden zin heeft, omdat vaker naar
buiten wordt gebracht dat het gescheiden materiaal weer bij het rest komt.
Voorlichting over wat wordt met het gerecyclede materiaal gedaan. Misschien
rondleidingen op basisscholen zodat de kinderen het nut leren.
7

Ik heb
geen
tips




Vanaf 1-9 een maal in de vier weken het restafval ophalen .NIET z,n goed plan.
Zwerfafval is mij een doorn in het oog; in andere landen is dat vaak veel minder. Hoe
komt dat? Meer beschaving, of hoge boetes??





Geen tips aan de inwoners maar tips aan de gemeente, zie hierboven.
Gewoon scheiden ; is heel simpel.
Het zou fijn zijn als er meer containers kwamen (sowieso voor PMD), zodat je niet
binnenhuis allerlei toestanden hoefde te organiseren om het afval te scheiden.
Rond uit belachelijk van eens per 2 weken is het naar eens per 3 weken gegaan de
gemeente verdient er op maar de ogb gaat omhoog slaat nrtgens op.
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Per 1 september 2018 wil het college het restafval niet eens in de drie weken, maar eens in
de vier weken op laten halen. Het PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en
Drankenkartons) wordt iedere twee weken opgehaald in plaats van de huidige drie weken.
De voorstellen worden voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad.

5 “Het is een goed voorstel om het restafval eens in de vier
weken op te laten halen”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Weet niet

65% is het (zeer) oneens met stelling 5 “Het is een goed voorstel om het restafval eens in de vier
weken op te laten halen”, 23% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee
oneens" (44%).

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens






Alle bewoners van oss zouden centrale per buurt/straat/wijk ondergrondse
containers moeten hebben, dan is ophalen voor de inwoners niet relevant en kan
de gem Oss naar behoefte plannen
Dwingt tot betere scheiding
Ik ben het eens met het nieuwe beleid. Iedere 4 weken restafval is prima. Er moet
wel een goed alternatief zijn voor mensen die het niet redden. Een grotere bak of
misschien een tweede bak. Wel extra betalen natuurlijk.
Nu zit onze container maar half vol als hij aan de straat staat.
Wanneer je alles netjes scheidt, houd je bijna geen restafval over!
Bij goed scheiden van afval blijft er weinig restafval over. Minder vaak ophalen
dwingt inwoners om beter te scheiden.
De druk opvoeren is een goed idee. Maar bied wel een alternatief voor situaties die
hier niet op passen. Voorwaarde is wel dat dit wat duurder is of meer moeite kost
voor de burger.
Ik heb mijn bedenkingen, als iemand het niet haalde, waar laat die het afval dan??
Maar dan moet er wel iets aan de kosten van de heffing gedaan worden. Is immers
minder werk!
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Voor mij is het restafval geen probleem. Want ik kan uit met 4 keer per jaar lediging.
Ik pleit echter om mensen per kilo te laten betalen en lediging zoals in vele andere
gemeente. Dan voel je het tenminste ook nog in je portemonnee. En dat blijkt toch
de beste motivator. Ik betaal in de gemeente Oss €60-80 meer dan in de gemeente
Waalwijk voor het afval. Terwijl ik zo bewust met mijn afval omga. Dat voelt als een
straf voor het goede werk. Een beloningssysteem zou in mijn optiek veel beter
werken dan het huidige onhandige ledigingssysteem. Er zijn zoveel dagen dat iets
aan de straat moet worden gezet. Het kost veel energie om daar telkens mee bezig
te zijn. Een simpeler systeem zou fijn zijn.
Wanneer afval goed gescheiden wordt, is de container ruim genoeg. Container niet
in de zon zetten en afval in vuilniszakken, dan ook geen stank en/of maden.
Wel mee eens, maar niet in de zomer met erg warm weer ivm stank en ongedierte.
Tenzij ergens een gelegenheid is om het weg te gooien. In mijn restafval zitten bijv.
visgraten etc. Als dat vier weken in de kliko zit, vind ik dat onhygienisch.
Als de gemeente graag ééns per vier weken restafval wil ophalen, dan kan dat alleen
als er meer mogelijkheden zijn voor het scheiden van afval. Waar laat ik in
hemelsnaam mijn papier/karton, blikken/plastic, batterijen, etc etc als ik daar alleen
een lullig plastic zakje voor het plastic voor krijg? Vooral in de zomer stinkt dat zo
erg dat je niet eens in je eigen tuin kan zitten. En logisch dat het daarom dus bij het
restafval belandt. Echt jongens... Kom met een papierbak en een plastic bak, en haal
dat dan regelmatig op, dan bereik je het doel.
Er staan bij ons containers bij winkelcentrum, als ik veel heb, breng ik het
tussendoor daarheen
Ik ben wel bang, dat er dan meer restafval zal gaan slingeren.
Ik kan het altijd in de ondergrondse container gooien.
In de zomermaanden is dit te lang, dit zou ongedierte kunnen lokken. Waar je in de
winter de gft kliko maar eens per maand ophaald zou je het restafval in de
zomermaanden wel op drie weken kunnen laten staan.
Voor ons huishouden wel, maar ik zie ook vaak overvolle containers; wrs te weinig
voor gezinnen met kleine kinderen, of volw. met incontinentieproblemen.
Als je ander afval (zoals GFT) teveel hebt kan het bij restafval, maar teveel restafval
kun je nergens anders kwijt.
Dan probeert men het afval elders kwijt te raken.
Dan wordt het overtollige langs de weg gegooid en gezet
Dat gaat stinken in de container omdat je het dan zolang moet bewaren, gevolg dat
je dan minder bij het gft doet
Dit zal echt niet helpen om minder afval en meer afvalscheiding te krijgen.
Er is nergens een mogelijkheid om restafval ergens anders kwijt te raken. Zeer
afhankelijk van ophalen door gemeente.
Er zijn nog teveel zaken die bij restafval horen (bijvoorbeeld de luiers van onze twee
kinderen) waardoor de grijze container toch vol raakt ondanks dat we de grote
container hebben. Minder vaak ophalen zorgt er niet voor dat het afval anders
gescheiden gaat of kan worden. Daarbij wordt de container er niet frisser op als het
afval er zolang in weg ligt te rotten.
Grote gezinnen hebben hun kliko al veel eerder vol zitten, vaak is 3 weken al te
krap.
Het scheiden van verpakkingen kan hiervoor een oplossing zijn, maar laat dat eerst
in een pilot testen.
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Het staat te lang bij de huizen verhoogd risico op stank en ongedierte
Liever wat vaker
Men moet de bron aanpakken. Dus niet overal “afval” om heen doen.
Men verbruikt buiten het plastic en karton om ook genoeg andere verpakkingen
welke bij het restafval horen.
Prima in koudere tijden, minder goed in de zomer als het erg warm is
Restafval eens in de 4 weken is te weinig, ik heb nu een kleine grijze bak, die is te
klein voor 4 weken. Mensen worden dan gedwongen een duurdere grote bak te
nemen
Te weinig
Tenzij er alternatieven zijn voor luiers.
Tenzij er in de buurt een container staat waar het gebracht kan worden
Wij zijn met zijn tweetjes, hebbeneen kleine container, letten goed op dat we niet
teveel spullen kopen met veel verpakkingen.
Toch hebben we deze kleine container iedere 3 weken helemaal vol. Dus......minder
is echt een probleem!
Alsjeblieft niet doen. Laat de grijze container eens in de 2 weken ophalen en stop
met die rottige plastic zakken. Laat alles alleen in de grijze container doen en scheid
op de vuilstortplaats het afval. Nu komt een groot deel van al dat plastic en blikjes
en meer in het milieu.
Of haal de grijze container elke week op. Maar met een andere inhoud. Of geef ons
een extra container voor alle plastic troep. MAAR ALSJEBLIEFT NIET NOG VAKER DIE
ELLENDIGE ZAKKEN OP STRAAT.
In mijn buurt zijn er al wat plekken waar nu mensen altijd meteen hun plastic
zakken neerzetten. Omdat ze elke week worden opgehaald. Ze weten niet meer
wanneer precies en zetten ze METEEN op straat. Dit spoort anderen aan hetzelfde
te doen. En zo komen er steeds meer plekken waar permanent heel veel zakken en
ander afval ligt. Want sommigen gooien ook hun 2-zits bank erbij. Het is toch al een
rotzooi? En dit spoort ook weer anderen aan hetzelfde te doen...
MIJN OPROEP: HAAL COMPLEET ALLE PLASTIC ZAKKEN EN ANDERE TROEP VAN
STRAAT. VERZIN EEN GOEDE OPLOSSING DIE NIET TEN KOSTE GAAT VAN HET
MILEU!
Container gaat stinken, er komt nog meer zwerfafval,
Door minder frequent op te halen gaan mensen niet beter afval scheiden, het word
alleen maar gedumpt. Waarschijnlijk in het buitengebied. Wie het niet van plan is
gaat het zo ook niet doen.
Eens in de 3 weken is al lastig, ondanks het afval scheiden (gezin met 2 thuis
wonende kinderen)
Er is toch plastic of metaal afval dat niet gescheiden kan worden zonder af te
wassen ( denk aan o.a. vleesverpakking) deze gaat meestal bij rest afval
bij warm weer geeft dit dus maden en extra vliegen
afspoelen kost ook water, dus besparen door scheiden is dan toch een vorm van
verspilling
Er ligt nu al vaak afval in het plantsoen naast ons, dan word dat nog meer, slecht
idee!!!
Geeft stankoverlast in de schuur of tuin
Grijze containers in de straat en rest van Oss zijn vaak overvol (deksels gaan vaak
niet dicht). Kans op zwerfvuil gaat toenemen. Zeker in de zomermaanden zal ook de
overlast van geur en ongedierte toenemen.
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Het is niet nodig om vaker plastic op te halen er staan immer overal bakken waar je
het plastic kwijt kunt ! restafval kun je niet kwijt.
Het restafval stinkt heel erg vanaf juni t/m oktober. Vandaar dat die 2 keer per
maand mag worden opgehaald.
Het word dan een grote bende, zeker waneer het warm weer is dan gaan de bakken
zo stinken, deze staan dan ook bij ieder huis in de tuin waar je ook gezellig buiten
wil zitten, is jou bak dan prima gescheiden ruik je ook die van de buren ! Ook gezien
de nu al onstaande overlast van Ratten in verschillende wijken zo ik dit ook zeker
niet aanraden.
Ik vrees dat als de kliko vol is het afval gedumpt gaat worden.
In de winter zou dit misschien oke zijn, maar vooral in de warme (zomer)maanden
gaan bijv. vleesresten stinken/rotten als het zo lang in een kliko zit.
Naast stank geeft dat ook meer kans op ongedierte in de buurt.
Mensen met meerdere (kleine) kinderen en huisdieren zullen hier ook last van
hebben - bijv. luiers en kattenbakvulling, met bijbehorende poep/plas, zouden erg
lang in de kliko moeten blijven zitten.
Al met al lijkt mij dat de container nogal gaat stinken na vier weken.
In de zomer kruipen de maden nu al uit mijn grijze container, ik doe alles al in plastic
zakken maar er hoeft maar ergens een gaatje in de zak te zitten en het is mis.
Ligt nu al overal vuil in het groen omdat fout aangeleverd
Maak het voor mensen aantrekkelijk om goed te scheiden; zorg er daarbij voor dat
men niet met afval blijft zitten (door te weinig ophalen) of door te duur afval kwijt
kunnen.
Beide leiden tot illegale stort en (evt bewust) onjuist scheiden.
Mensen gaan dumpen, gegarandeerd! Zeker omdat je lang niet alles kan scheiden.
Mensen willen graag in de zomer in hun tuin kunnen zitten die niet STINK en waar
de MADEN door en over de bak heen kruipen.
Met een groot gezin haal je dit nooit en krijg je zwerfvuil.
Niet mee eens. Dit veroorzaakt maden etc in containers. Daarnaast denk ik dat de
gemeente moet nadenken over manieren om mensen te bewegen afval te scheiden
ipv dwingen met dit soort maatregelen.....
En als ze minder vaak gaan ophalen, neem ik aan dit terug te zien in mijn
gemeentelijke belastingen (??)
Niet normaal! Ik kom nu al maar net uit maar ik betaal wel 500 per jaar en kan alles
scheide die prijs moet echt omlaag gaan dan!
Onze container staat op een binnenplaats met containers van andere bewoners.
Soms kan ik mijn eigen afval niet kwijt omdat andere het de container vol hebben
gegooid en deze niet aan straat zetten
Ook al scheid in mijn afval netjes, het stinkt in de zomer, betaal netjes mijn
gemeentebelasting en hier veranderd niets aan. Ook met kleine kinderen is het niet
haalbaar om maar eens in de 4 weken de container te legen, 3 is al bijna niet
haalbaar
Verkeerd middel. Zwerfafval in buitengebied zal toenemen. Sowieso in de zomer
vaker ophalen ivm stank en ongedierte.
Voor een gezin met twee kinderen is eens per vier weken veel te weinig.
Voor gezinnen is dit niet te doen
Voor grotere gezinnen is dit onacceptabel. Zij moeten nu al vaak proppen. Ook al
scheiden ze goed
Wij komen dan, met al onze luiers, niet uit. De container zit nu al helemaal vol na 3
weken.
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Wij redden dat niet. Mensen gaan andere manieren bedenken om hen afval kwijt te
raken (restafval bij plastic afval doen)
Woon in appartement, kleine berging, dus stankoverlast wordt nog erger
Zie mijn toelichting hierboven. Het is te gek voor woorden dat de leging nog maar
eens per 4 wordt ! Hierdoor krijg je juist meer zwerfafval en mensen zullen hun
afval gaan dumpen. Ook omdat je overal voor moet betalen. Ik vind het jammer en
vervelend dat mensen hun afval dumpen maar kan het ergens ook wel begrijpen.
Ik begrijp de gedachte gang op heel veel zaken van de gemeente niet !!
Zie vraag 5
Zou een superplan zijn, als de kosten dan ook omlaag gaan. Wat we in veel gevallen
zien is dat het ieder jaar duurder word.
Ik kan alles kwijt in de milieustraat voor mijn deur. Dus ik heb hierin geen mening.
N.v.t. omdat wij gebruik kunnen maken van een ondergrondse container.
Restafval wordt bij ons niet opgehaald (containers in de wijk)
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6 “Het is een goed voorstel om vaker het PMD-afval op te
halen”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=268)
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De zakken stapelen zich nu erg op, zeker als ik een keer vergeet de zakken buiten te
zetten of als ik een ophaaldag mis door vakantie of zo. Ook de katten komen er op
af.
Heel fijn, want dat gaat snel stinken.
Het is het minst hygiënische afval, maar een andere oplossing (in een beter af te
sluiten container) is ook een goed alternatief.
Hoopt zich op vaker is dus prima
Ook deze afval kan soms stinken door wat er in gezeten heeft
Vooral mensen met een kleine opslag ruimte en in verband met ongedierte is het
beter om meer op te halen.
Aan de ene kant mee eens, aan de andere kant geen gezicht om nog vaker tegen de
plastic zakken aan te kijken. Het komt helaas regelmatig voor dat mensen het PMD
(maar ook oud papier) te laat aan de straat zetten. Dit blijft dan vaak dagen liggen of
waait weg.
Dit stimuleert het scheiden!
Het hoopt erg op in de schuur
Het plastic afval neemt veel ruimte in (en de bakjes van het vlees gaan snel stinken,
ook als ze eerst omgespoeld zijn).
Het relatief grote volume en de geur geven overlast, zeker als dit binnenshuis moet
worden opgeslagen.
Het zou fijn zijn hiervoor ook containers te verstrekken. Niet alle bewoners hebben
voldoende opslagruimte voor die zakken. Die ook nog eens stinken en snel kapot
gaan.
In ons 5 persoons huishouden zit de PMD container bijna iedere keer vol. Restafvalcontainer amper...
Mischien helpt dat ook tegen zwerfplastic??
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Niet alleen plastic maar ook al het andere afval moet vaker opgehaald worden!
Schuur ligt steeds vol met oud papier, en tassen vol met plastic, stinkende klikos en
als je pech hebt nog maden ook!
Of de huishoudens een container voor de afvakzakken geven. De zakken zijn vaak
licht en waaien bij harde wind de straat op. Een container voorkomt dit.
Of een container in de wijk.
Ook dit afval stinkt de tent uit vooral afval van vis.
Veel mensen zie ik veel zakken hebben aan de straat. Voor hun zal het schelen dat
ze het niet zolang moeten bewaren. En bij de containers in het dorp zal het ook
netter blijven met meer ledigingen denk ik. Maar ik vind het kostenplaatje van deze
actie ook belangrijk ernaast te leggen. Het is allemaal al zo ontzettend duur.
Er zijn toch ook containers?
Je kunt het gewoon zelf wegbrengen als je boodschappen gaat doen
Maakt mij niet uit; ik heb voldoende ruimte voor opslag. Ik kan me echter
voorstellen dat niet iedereen dat heeft.
Niet echt noodzakelijk. Zelf breng ik het gewoon naar een afhaalpunt.
PMD afval kun je zelf ook kwijt bij de supermarkten. Dit hoeft van mij niet vaker
opgehaald te worden
Stortplaatsen zoals bij Emte... ideaal
Wij brengen het PMD afval zelf weg als de zak vol zit. Zijn wij gelijk vd rommel af.
Dus is voor ons niet echt relevant.
In plaats hiervan zouden wij graag zien dat de gft-container vaker/wekelijks wordt
opgehaald. Vooral met warm weer.
1x per drie weken werkt voor mij prima, maar misschien is dit voor grotere
huishoudens wel goed.
Als de zak vol is breng ik hem zelf even weg. Wergt niets.
Als wij een container voor ons plastic zouden krijgen,zou er sneller gebruik van
gemaakt worden en dan hangen er ook geen plastic zakken buiten,waarmee
honden en katten aan de haal gaan.Dan zou 1 x in de 3 weken ophalen voldoende
zijn,denk ik.De afvalzak in huis houden is geen optie....stinkt
Het is veel te duur om al die vrachtwagens rond te laten rijden. De frequentie wordt
nu erg hoog, slecht voor het milieu ook
Is niet nodig. Als het in de weg staat, kun je het zelf al eerder weggooien bij de
supermarkt. Maar het is uiteraard wel gemakkelijk als het aan de deur opgehaald
wordt.
Is te vaak
Onnodig, zie toelichting vraag 5
Regel iets voor mensen die het zelf niet weg kunnen brengen.
Van mij hoeft het eigenlijk niet vaker, er zijn ook punten waar je het in kunt leveren
als het in de weg ligt. Bijvoorbeeld bij het winkelcentrum.
Wij brengen de zakken omdat ze best stinken zelf even naar de container, kleine
moeite zwaar zijn ze niet.
Liever zouden wij een container hebben voor het PMD net als nu in Geffen.
Zie toelichting 6. Een mentaliteitsverandering lijkt mij gepaster
1 keer per maand is genoeg. Omdat dit stinkt niet. En dit kost ook minder voor alle
inwoners.
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Dat kan worden gedeponeerd in de container bij de supermarkt, is kleine moeite.
Liever het restafval vaker ophalen.
Extra ophalen is niet duurzaam (meer bewegingen in de straat en dus meer emissie)
een fatsoenlijke container om eea te verzamelen lijkt mij een beter plan.
Haal het dan op in een speciale container. Maar niet meer in die rottige zakken. Die
kapotgaan. Of niet meegenomen worden, of het gewoon de verkeerde zakken zijn
waar mensen hun plastic in stoppen en zo ook blijven liggen.
Iets wat wel zou kunnen als de gemeente toch aan die rottige milieu-belastende
zakken wil blijven vasthouden: Haal dan meteen ook alles op wat er op straat is
gezet. ALLE AFVAL EN NIET ALLEEN DE PLASTIC ZAKKEN. Dan kan ik ermee akkoord
gaan.
Het is niet nodig om vaker plastic op te halen er staan immer overal bakken waar je
het plastic kwijt kunt
Kan je zelf wegbrengen. Genoeg containers bij supermarkten
Kun je prima zelf in de containers gooien. Is maar licht spul
Dat zou moeten blijken uit cijfers van de ophaaldienst over de hoeveelheid pmd. Als
het inderdaad zo is dat er steeds meer pmd wordt opgehaald dan zou het een
gevolg kunnen zijn om de ophaalfrequentie te verhogen.
Ik kan alles kwijt in de milieustraat voor mijn deur. Dus ik heb hierin geen mening.
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7 Heeft u verbeterpunten (tips) voor het afvalbeleid van onze
gemeente?
60%

(n=266)

55%

50%
39%

40%
30%
20%

7%

10%
0%
Ja

Nee, ik heb geen tips

Weet niet

55% antwoordt "Ja:" op vraag "7 Heeft u verbeterpunten (tips) voor het afvalbeleid van onze
gemeente?."

Ja, tip:






















Afval niet scheiden, maar verbranden op verschillende temperament zodat specifieke mineralen
vloeibaar worden. Deze minimale kunnen dan gescheiden en gerecycled worden
Afvalbakken voor pmd ivm voedselresten. Oss heeft al een rattenplaag.
Afvalplekken voor luiers
Als er meer PMD afval afgehaald gaat worden, is het misschien handig hier een aparte container
voor te verstrekken. Nu moet dat allemaal in plastic zakken en zijn mensen meestal zelf
genoodzaakt hier zelf een aparte container voor aan te schaffen - alleen om die dan later weer
langs de weg te moeten legen.
Betalen naar gewicht
Beter handhaven op afvaldumpen
Betere voorlichting over waarom chipszakken en veel andere samengestelde materialen niet bij
het pmd afval mag
Bied workshops aan zodat inwoners zelf compost kunnen maken. leerzaam voor kinderen,
scheelt een hoop HET afval. en je hebt goede compost voor je tuin.
Bijdrage verminderen als minder vaak wordt opgehaald,
Blijf stimuleren! En probeer iets te doen aan het zwerfafval in de natuur.
Centraal in wijk verzamelen, te veel opslag plaaats thuis nodig voor al het gescheiden afval
Centraal scheiden want dat is goedkoper en duurzamer
Chemisch afval verzanelpunt in de wijk
Container voor oud papier
Container voor plastic ed
Container voor plastic en papier
Container voor pmd
Container voor PMD
Containers voor plastic afval
Containers voor plastic, vaker ophalen, afval eens in 3 weken blijven doen
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Containers voor pmd in de straat. Als je al klein woont zit je met al die zakken.
Containers voor PMD-zakken ivm wind waardoor zakken de straat op waaien.
Dat mensen het iet los aan de straat zetten. met storm en de avond ervoor al buiten
zetten..waait weg
De app is geweldig. Ik stel voor om de openingstijden (en mogelijk andere info) van de
milieustraat daar in op te nemen.
De boom blad manden weer terug plaatsen in de herfst. En meer honden afval bakken plaatsen
in parken
De burger in het bezit stellen van een uitgebreide lijst van wegwerpmateriaal zodat er geen
twijfel bestaat over de juiste bestemming.
Doe meer onderzoek naar kosten achteraf scheiden
Duidelijker aangeven welke typen plastic bij PMD horen (donker plastic, bv vleesschaaljes wel /
niet)
Duidelijker zijn over de winst
Een (optionele) container voor het PMD afval zou wel praktisch zijn.
Een afvalbeloningssysteem in gaan zetten. Per lediging en per kilo betalen.
Een container voor PMD, soms lekken de zakken en dit vind ik vies omdat ze vaak op de stoepen
liggen.
Een kliko voor plastic afval, grotere openingen in de centrale bakken voor papier en plasti afval.
m.n. bij de laatste past een speciale afvalzak voor plastic nauwelijke door het gat.
Een oranje container. Voorkomt kans op ongedierte tijdens warm weer
Een veel uitgebreidere omschrijving wat er allemaal precies in PMD afval mag. En misschien een
app waar je een afvalding kunt invullen en dan moet die aangeven of ht er bij mag.
Elke woensdag een tip in Oss Actueel, Maak het leuk, met prijsvraag ofzo
Erbovenop zitten, iedere Ossenaar bewust maken van zijn of haar aandeel in vervuiling. Laat het
ook zien wat voor gedoe men veroorzaakt!!!!
Faciliteer de burger beter te scheiden. Aparte kliko’s Voor glas, papier en plastic. Herintroduceer
het ophalen van grofvuil.
Ga de inzameling niet verder beperken ivm stank, toenemende gezondheidsrisico’s en dumpen in
de natuur!
Ga niet verder terug in ophaaldiensten restafval. Mensen zullen een alternatief gaan zoeken en
dit is niet nog meer afval scheiden.
Geef helderheid over het belang van het scheiden van het afval.
Geef meer de voordelen aan van scheiden. Vooral om de onverschilligen niet de fout in te laten
gaan. Misschien meer steekproeven en uiteindelijk zelfs boetes (als motiveren niet meer werkt)?
Geef mensen ook containers voor PMD.. de zakken scheuren open en er beland zo veel afval op
straat
Geen plastic zakken meer opstraat en liefst ook geen papier/karton.
Gewoon elk afval om de twee weken op te halen
Gft 1 keer per 4 weken met uitzondering van de maand maart,september en augustus. rest afval
eens per 3 weken
Gft 1x per week
GFT afval, afhankelijk van het seizoen frequenter ophalen (snoeitijd en bladafval)
Glasbak en plastic containers vaker legen op de plekken waar hij regelmatig overvol zit
Graag een kliko voor plastic
Grijze container vaker ophalen.
Groenafval in de zomer vaker ophalen dan eens in de 3 weken. de inhoud gaat rotten en
schimmelen en trekt ongedierte aan. Ook al heb je een container die dicht kan met slot, maden
zitten er vaak genoeg in.
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Hang camera's op bij de wolfskooi.
Heel veel, zie hierboven
Het PMD afval goed op te halen en niet de helft laten liggen zodat de burgers de gemeente
moeten bellen maandelijks
Het zou prettig zijn als we voor elke soort een kliko zouden hebben. Ik hoor vaak dat mensen het
plastic niet scheiden omdat ze niet weten waar ze het moeten laten (PMD is te vies om binnen te
bewaren)
Het zou wenselijk zijn om een derde container voor PMD-afval te leveren. Nu waait er vaak een
hoop weg, dan is het alsnog zonde voor het milieu.
Hogere onroerend goed belasting bijnietgescheiden inzameken
Ik betaal nu voor afvalstoffenheffing (appartement) in mijn eentje net zoveel als een gezin van 6
personen. Niet echt eerlijk.
In de periodes dat het nodig is (voor- en najaar) vaker GFT ophalen!
In de zomer vaker gft ophalen
In lente, zomer en herfst GFT afval wekelijks ophalen. In de winter om de 2 weken.
In zomer vaker ophalen
Ipv plstic zakken voor pmd, een (kleine) Kliko
Ja, frequenter ophalen. Grotere containers.
Kijk eens naar 4-vakscontainers zoals ze die in scandinavië hebben en haal deze 1x per 3 weken
op.
Kleinere bakken minder vaak voor een persoons huishoudens. Dan wordt alles goedkoper.
Kliko voor plastic afval
Kliko's voor PMD en papier/karton
Laat betalen per opgehaalde kliko.
Laat het restafval zoals het is. Pmd mag vaker.
Landelijk verpakkingstax voor fabrikanten met niet duurzame verpakkingen invoeren
Laten zien waar het goed voor is
Laten zoals het is
Luister naar de mensen wat ze willen, geef ze een stem
Luister naar wat de mensen die jullie in de gemeenteraad hebben gekozen willen.
Maak de het afval wegbrengen naar de stort gratis
Maak het niet te gek,dan gaat het juist verkeerd.
Meer handhaving
Meer inzamelpunten. Als je minder tegels in de tuinen wiilt, dan wel faciliteren dat groot
groenafval gratis wordt opgehaald (niet zoals nu 1x per jaar). Kleinbehuisden niet dwingen om
binnenshuis afval te scheiden.
Meer ondergrondse containers
Meer ondergrondse containers bij appartementen
Meer ondergrondse voor de verschillende afvalstromen kunnen de mensen gelijk hun afval kwijt.
Wordt de omgeving ook minder vervuild van het weg waaien
Meer openbare verzamelpunten voor PMD en oud papier
Meer voorlichting over wat hoort waar.
Meerdere soorten afvalbakken bij winkelcentra
Mensen met kleine kinderen hebben luiers in het restafval. Als containers binnenkort niet meer
eens in de 3 maar eens in de 4 weken geleegd worden, gaat dat erg veel stankoverlast geven. Ik
zie liever dat iedereen veplicht een kleine bak krijgt die iedere 2 weken geleegd wordt, dan een
grote eens per 4 weken.
Mensen stimuleren minder afval te veroorzaken
Met milieuwagen de wijken in
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Om de 2 weken restafval ophalen en ook gft zoals het voorheen was. De ene week de ene en de
andere week de andere
Ondergronds verzamelen voor plastic en restafval
Ondergrondse luiercontainers
Ook op meer plekken containers voor glas, bijvoorbeeld bij de Lidl. Er zijn ook mensen die alleen
bij deze supermarkt boodschappen doen en als daar geen glascontainer staat stimuleert het niet
om apart glas in te zamelen.
Op de PMD zakken niet alleen info zetten wat er in de PMD zak moet, maar ook wat er niet in
moet en waar dat dan wel bij moet. Ik weet bijv nooit of papier met plastic (wat niet scheidbaar
is) nou bij restafval moet of bij PMD
Ophalen van de gft-container mag wel frequenter/ 1x per wk. Vooral met warm weer gaat deze
erg stinken en hebben we last van maden
Oranje kliko’s PMD
Pak het probleem bij de aard aan
Papiercontainer net zoals grijs en groen
Papieren blauwe kliko en plastic kliko aanschaffen vaker langs komen zeker in de zomer.
Per ophaalronde laten betalen. wie geen afval aanbied moet nu wel betalen.
Periodiek inzameling restafval seizoengebonden
Plastic container ipv zakken
Plastic containers invoeren, nu ligt de hele straat vol met plastic zakken, alles waait weg.
Daarnaast blijft er altijd plastic op straat liggen. Mensen zijn telaat met buiten zetten en daarna
te beroerd om het weer zelf op te ruimen.
Plastic ook in containers ipv zakken
PMD in afvalcontainer
Prijs laag houden voor afvalverwerking
Regelmatig herhalen in media/stickers wat wel en niet hoort bij betreffende container.
Rest afval naar eens per 2 weken
Restafval vaker ophalen
Richt je beleid op bevordering van "scheidingsbereidheid" niet op lastig maken en straffen.
Scheiden bij de verwerker
Scheiding na ophalen. Heden verwerkt de verweker van de gemeente Oss Attero van sommige
gemeentens het afval al na inzameling. De osse pmd aanpad gaan direct de oven in samen met
de grijze kliko. Scheiding vooraf is ONZIN, omdat het niet betrouwbaar is voor de verweker.
Stap van gescheiden afval af en ga voor scheiden na het ophalen ervanp
Statiegeld op blikjes
Stel alles gelijk waar de gemeente Oss het afval ophaalt. In het dorpje Zeeland wordt elke 2
weken het afval opgehaald door de gemeente Oss. Dit riekt naar voorkeursbeleid
Toegang tot de afvalinlevering gemakkelijker maken
Vaker afval ophalen, vanwege stankoverlast en ongedierte
Vaker groen en restafval in zomer ophalen dan in de winter en promoot reductie plasticgebruik
Vaker groenafval ophalen (behalve in de winter)
Vaker groencontainer legen. Inzetten op minder verontreinigend verpakkingsmateriaal. Is
landelijk probleem maar een publiciteitsactie waarmee Oss zich profileert in dit opzichte zou ik
toejuichen.
Vaker het afval ophalen in plaats van minder vaak
Vaker ophalen en mogelijkheid grof vuil aan de straat
Vaste dagen/tijdstip
Veel meer ondergrondse containers, hoef je tenminste niet te scheiden
Verberen afval-app
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Vergeet t maar om 1x per 4 weken restafval op te halen
Verruim ophalen van gft container
Verschuiven van de functies van de containers (zie hierboven)
Vervuiler laten betalen, diftar
Vind het vaak langs de weg
Wat meer vuilnisbakken plaatsen in de parken scheeld restafval
We moeten alles scheiden maar waar moet ikzelf alles laten , ik heb geen plek.En iets om papier
in te bewaren
Wij scheiden netjes, maar soms gooit er iemande een zak met afval met maden in onze schone
container, hoe dit te vermijden.
Wijk agente meer toezicht laten houden op zwerf afval
Zet een container voor (lege) verfblikken in de doe-het-zelf zaken dan verdwijnen deze niet ik de
restafval container, mensen gaan deze echt niet inleveren bij de milieustraat
Zet vooral in op maatschappelijke bewustwording, maar loop in uitvoering niet te ver voor de
muziek uit
Zie boven
Zie boven.
Zie toelichting vraag 5
Zo streng mogelijk aanpakken en handhaven
Zorg dat er naast de glascontainers ook containers voor eten en restafval komen te staan. Wij
hebben een goede route van de tuin naar de straat maar ik ken ook oudere mensen die een heel
eind om moeten lopen of door het hyuis moeten.
Zorg dat mensen betalen voor afvalbewerking op basis van wat ze werkelijk produceren. Dus
diegene die meer afval aanbiedt betaalt meer.
Zorg voor goede controle bij de winkelcentra, en ga ZEER stren straffen bij overtredingen. Die
rotzooi moet maar eens afgelopen zijn.

Toelichting
Ja, tip:








Bij een ander punt heb ik het al aangegeven maar het afvalsysteem is hier vele malen
duurder dan in mijn vorige gemeenten waar ik gewoond heb. Ik voel me met mijn
zuinige afvalproductie gestraft om te moeten betalen voor mensen die er niet naar
kijken. Dit is geen stimulans maar werkt averechts voor degene die al goed bezig zijn.
Zelf ben ik juist laconieker geworden met afval omdat ik toch zoveel moet betalen en
het niet uitmaakt hoe vaak ik de container aan de straat zet of hoe zwaar die is. En
voor recyclen kunnen ze weer nieuwe grondstoffen winnen die ze weer op de markt
brengen. Waarom kan het niet kostenneutraler? Daarom mijn advies: beloon de
zuinige afvalproducent.
Er wordt onzinnig veel in plastic verpakt. Enkele groenten in een plastic folie terwijl hij
alsnog gewassen wordt voor gebruik
GFT wordt in de winter te weinig opgehaald.Gemeente slaat in de winter het ophalen
van GFT ook nog af en toe over omdat de bakken zijn vastgevroren. Dan duurt het
ophalen van GFT soms langer dan een maand. In december heb je nog vaak
snoeiafval en dan raakt de bak erg snel vol. Dit leidt er toe dat burgers GFT in de grijze
bak (moeten) gooien). Het ontmoedigt het aanbieden van 'gescheiden afval'. Hou het
ritme van GFT ophalen in de winter gewoon aan: het zal altijd wel een keer uitvallen
vanwege de vorst!
Ik hoorde pas dat kassabonnen NIET bij het oud papier mogen, i.v.m. een of ander
laagje. Is dat zo of niet? Ik wist het in ieder geval niet :-)
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Nee, ik
heb
geen
tips



Ik vind het zonde dat je geen oud papier en PMD meer kunt inleveren bij Ir.
Diddewerf. Het voordeel hiervan was dat het aan de doorgaande weg ligt, het kost
relatief weinig moeite om oud papier en PMD hier in te leveren.
De nadelen van het inleveren van oud papier en PMD in de Milieustraat:
-De Milieustraat ligt niet aan een doorgaande weg, je moet omrijden. Men moet meer
moeite nemen om oud papier en PMD in te leveren (dit is geen motivator);
-Drukte! Vooral op zaterdag. Ik wilde afgelopen zaterdag oud papier inleveren in de
Milieustraat, er stond een rij van zeker 20 auto's (met en zonder aanhangwagen).
Voor mensen die oud papier en PMD willen inleveren is de drempel verhoogd. Ik ben
terug naar huis gereden zonder oud papier in te leveren.
In andere gemeentes betaal je per opgehaalde kliko, de grootverbruikers gaan dan
meer betalen. De kleinverbruikers die hun kliko steeds maar halfvol aan de straat
zetten kunnen zodoende geld besparen.
Niet steeds ingewikkelde dingen bedenken --lijkt erop dat als er een ander poppetje
zit er weer wat bedacht moet worden
Nu staat er vaak als ophaaldag: morgen, zonder datum. Dat vind ik verwarrend,
omdat het niet altijd klopt. Liever zie ik gewoon een datum.
Nu worden er vaak PMD-zakken naast de container gezet omdat ze niet in het gat
passen. Vaak is de container dan nog niet vol. Ik vind dat die mensen beboet moeten
worden voor milieuvervuiling. Als er eenmaal een zak naast staat denken andere
bewoners dat de container vol zit en zetten ze hun zakken er ook naast. Het probleem
is dat de zakken te vol gedaan worden en dan niet meer passen. Kleinere zakken kan
misschien ook helpen, maar die waaien weer sneller weg als ze aan de straat gezet
worden.
Papier en karton vind ik ziet zo erg omdat dat het milieu niet zo belast. Hier en daar
blijft het staan. De mensen halen het nooit meer binnen. Het gaat wel kapot en
verwaait, maar het is niet zo'n ramp voor de omgeving.
De zakken met plastic en blikjes zijn wel een ramp. Doe dit alsjeblieft niet meer. Ik wil
best meedenken over andere oplossingen, maar er komt een enorme boel aan plastic
en blikjes en verwante rotzooi in ons milieu. Als het niet wordt meegenomen laten
mensen het helaas altijd staan en doen er niets mee. Heel vaak gaat het kapot met
een negatief resultaat voor onze mooie omgeving. Al die troep is er bijna niet meer uit
te halen en is de sloten hierachter al aardig aan het dempen.
Verder trekken zakken nieuwe zakken en aanverwant afval aan. Er komen steeds
meer plaatsen waar mensen continu hun zakken en andere troep neerzetten. De berg
wordt steeds groter tot de dag dat het wordt opgehaald. Maar veel blijft achter
omdat het niet juist is verpakt of er helemaal niets mee heeft te maken. De volgende
dag worden er dan al weer nieuwe zakken op deze berg gegooid.
Als we graag willen dat ons mooie Oss een grote afvalberg wordt waar overal plastic,
piepschuim, plastic stoelen, plastic zakken, flesjes en andere troep ligt, dan moeten
we besluiten de plastic zakken liefst nog vaker buiten zetten.
Willen we een schoon Oss, dan moeten we nadenken over andere mogelijkheden en
de plastic zakken NOOIT meer buiten laten zetten en compleet verbannen. (Omdat
onze burgers het helaas niet aankunnen.) Maar zijn we hier in Oss zo creatief? Het
woord is nu aan U, de beslisser.
Zoals ik het afvalbeleid op dit moment ervaar is naar mijn idee oke!
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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