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Observaties

908

Status

Totaal

0.0%Niet geantwoord

0.0%Geweigerd

22.1%Incompleet

77.9%Compleet
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Vraag 1: Wat vindt u van het inzamelen van het afval in onze gemeente?

9.0%
16.8%

14.1%
14.0%

15.4%

8.2%

28.9%
26.6%

54.2% 44.6%

33.0%
35.0%

38.4%

22.6% 25.7%
10.3% 14.0%

52.3%
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Textiel (in de textielbak) Plastic
verpakkingsafval,

metaal en drinkpakken
(in container in de wijk)

Klein chemisch afval,
zoals batterijen en verf

(2x per jaar)

IJzer Oud papier

14.8%
26.4%

8.5%

16.8% 8.2%

19.8% 26.4%

28.3%

54.6%

27.8%

52.3% 56.1%

11.7%

32.8%

9.1%

32.1% 32.9%
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Bladeren (in
bladkorven)

Restafval (grijze
container)

Frituurvet (o.a. bij
milieustraat )

GFT-afval (groene
container)

Glas (in glasbak)

Observaties

766Totaal

1 - Zeer tevreden

2 - Tevreden

3 - Neutraal

4 - Ontevreden

5 - Zeer ontevreden

Niet van toepassing
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Observaties

391

Vraag 2: Als u uw antwoorden op deze vraagt wilt toelichten, kunt u dit hieronder doen.

Totaal

391
Open antwoorden
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Observaties

763

Vraag 3: Scheidt u afval?

Totaal

77.6%Ja, ik sorteer mijn afval

21.6%Ja, maar niet alles

0.8%Nee
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Vraag 4: Welke soorten afval scheidt u op dit moment en hoe vaak?

8.5%

8.1%
13.7%

15.5%
20.3% 17.9%

13.1%

71.1% 77.3% 71.2% 73.9%
66.7%
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IJzer Blik, plastic
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drinkpakken (PMD)
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Textiel Klein chemisch afval
(kca)

42.6%
29.2%

8.2%

9.4%

8.5%

12.1%

13.4%

8.4%

41.0% 37.1%

70.4%

88.2%
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Frituurvet Bladeren (als er
bladkorven staan)

Grof groenafval
(snoeiafval)

Glas Oud papier

Observaties

754Totaal

1 - Altijd

2 - Vaak

3 - Soms

4 - Zelden

5 - Nooit

Niet van toepassing
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Vraag 5: Wat zijn voor u redenen om afval niet te scheiden? (meerdere antwoorden mogelijk)

14.7% 14.4% 1.7%
15.5% 3.2% 11.1%

0%

25%

50%

75%

100%

Geen plaats om afval te
bewaren

Ongedierte Afval scheiden kost teveel tijd Het legen van de container
gebeurt niet vaak genoeg

Ik heb te weinig afval om te
scheiden

Het wegbrengen kost teveel tijd

17.4%

62.4%

5.5% 2.9%
9.0%

12.3%
0%

25%

50%

75%

100%

Stank Ik scheid mijn afval wel Omdat ik denk dat het afval
toch op één hoop terecht komt

Te veel moeite Inhoud van de container voor
gft is te klein

Anders, namelijk

Observaties

748Totaal
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Observaties

744

Vraag 6: Wat zou u helpen om meer afval te (kunnen) scheiden? (meerdere antwoorden mogelijk)

Totaal

10.3%

29.8%

11.2%

24.7%

61.0%

9.8% 9.7%
0%

25%

50%

75%

100%

Meer tips over
afvalscheiding

Meer containers aan huis,
bijvoorbeeld voor papier,

extra GFT of PMD (plastic)

Minder containers door
gebruik te maken van de
ondergrondse container

voor bijvoorbeeld restafval
in uw buurt

Vaker afval inzamelen
(papier, PMD-

verpakkingen, GFT-afval)

Ik scheid mijn afval al heel
goed

Ik wil mijn afval niet beter
scheiden

Anders, namelijk

Observaties

743

Vraag 7: Plastic verpakkingsafval, metaal verpakkingen en drinkpakken (PMD). Waar gaat uw voorkeur naar uit?

Totaal

61.4%De huidige vorm van inzameling waarbij u het PMD-afval brengt naar een milieuwijkparkje

38.6%Een huis-aan-huis-inzameling waarbij u 1x per 2 weken het PMD-afval in een doorzichtige plastic zak aan de weg zet
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Observaties

743

Vraag 8: Waarom scheidt u uw afval?

Totaal

46.3%

24.5% 24.9%

1.7% 2.6%
0%

25%

50%

75%

100%

Het is goed voor het milieu Ik bespaar zo op de kosten van mijn
restafval

Omdat het zo hoort Ik scheid mijn afval niet Anders, namelijk

Observaties

423

Vraag 9: Welke ideeën heeft u om het scheiden van afval makkelijk te maken?

Totaal

423
Open antwoorden
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Observaties

734

Vraag 10: Wat vindt u van het aantal keer dat u de container kunt aanbieden?

Totaal

Ik vind dit te vaak

Ik vind dit precies goed

Ik vind dit te weinig

n.v.t./weet ik niet

15.7% 14.9%

66.6% 68.0%

15.9% 12.3%
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Restafval (de grijze container) Groente-, fruit- en tuinafval (de groene container)

Observaties

295

Vraag 11: Als u uw antwoorden op deze vraag wilt uitleggen, kunt u dit hieronder invullen.

Totaal

295
Open antwoorden
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Observaties

731

Vraag 12: Naar welke manier van afvalinzameling gaat uw voorkeur uit?

Totaal

4.9%Ik heb geen voorkeur / ik weet het niet

42.5%
De huidige vorm waarbij ik een basistarief betaal en 14 keer per jaar de grijze container aan de straat mag zetten. Voor elke extra keer moet ik

betalen.

45.1%Een vorm waarbij ik een lager bedrag betaal per keer dat ik de restafval container aan de straat zet

7.4%Anders, namelijk
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Observaties

722

Vraag 13: Wat vindt u van de volgende veranderingen in afvalinzameling?

Totaal

Uitstekend

Dat is een goed idee

Weet ik niet/nvt

Liever niet

Absoluut niet doen

25.9% 32.0% 27.4% 31.0%

14.1%

44.0% 37.7%

34.5%
30.3%

23.5%
27.6%

33.8%

22.0%

18.3% 13.6%

8.0%

12.2%

42.0%

10.1%

7.8%

15.2% 15.4%

18.8%

15.0%
21.7%

9.4%

23.0%

8.7%
22.2%

14.3% 15.0% 9.6%0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Een extra GFT-
container

beschikbaar
stellen

Een groente en
fruitbakje voor
keukenafval
beschikbaar
stellen (om in
de keuken te

zetten)

PMD-afval
(plastic

verpakkingsafv
al, metaal en

drinkpakken) in
zakken aan huis

ophalen

Oud-
papiercontainer

aan huis

Luiercontainers
plaatsen in de

wijkparkjes

Hogere tarieven
voor het

ophalen van
restafval

Restafval elke
vier weken

ophalen (i.p.v.
elke twee
weken)
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Observaties

721

Vraag 14: Wat vindt u daarvan?

Totaal

57.0%Ja, ik vind het belangrijk, maar ben niet bereid om hiervoor meer te betalen per jaar

17.1%Ja, ik vind het belangrijk en ben bereid hiervoor iets meer te betalen per jaar

25.9%Nee, ik vind het wel goed zo
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Observaties

718

Vraag 15: Welk afval zou u hier graag ingezameld zien worden?

Totaal

Heel graag

Dat is handig

Neutraal/nvt

Dat hoeft van mij niet

Dat lijkt me echt onnodig

10.4%

33.3%
23.1%

17.1%

37.0%

25.5%

38.4%

11.6%

12.0%

8.5%

20.5%

23.7%

12.3%

19.6%

39.3%

24.5%

13.5%

68.0%

19.8%

43.2%

60.7%

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Luiers Glas Restafval (tegen
betaling)

Oud papier Textiel PMD

Observaties

718

Vraag 16: Heeft u tips of suggesties voor het afvalbeleid van de gemeente?

Totaal

54.6%Nee

45.4%Ja, namelijk
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Observaties

713

Vraag 17: Van welke communicatiemiddelen maakt u gebruik als u iets wilt weten over afval? (meederde
antwoorden mogelijk)

Totaal

42.1%

28.8%

12.6%

67.9%

27.3% 28.6%

2.7% 2.7%
0%

25%

50%

75%

100%

De afvalkalender
(website):

www.mijnafvalwijzer.nl

Website
reinigingsdienst

Maasland:
www.rdmaasland.nl

Social media, zoals
Facebook

De afvalkalender
(papieren versie)

De afvalapp
'Afvalwijzer' van RD

Maasland

Website gemeente
Leudal: wwwl.leudal.nl

Geen van
bovenstaande

Anders, namelijk

Observaties

712

Vraag 18: Hoe tevreden bent u over dit/deze communicatiemiddelen? Als u er geen gebruik van maakt, vul dan
n.v.t. in.

Totaal

Zeer tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer ontevreden

N.v.t.

48.5%
34.4%

9.8%

52.7% 58.0%

18.4%
24.6%

15.9%
12.5%

25.6% 31.7%

36.1%

20.6%
10.7%45.2%

9.4%
17.7%

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Website
reinigingsdienst

Maasland

Website gemeente
Leudal

Afvalkalender (papieren
versie)

Afvalkalender (website) Afvalapp
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Observaties

712

Vraag 19: Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (met uzelf erbij)?

Totaal

9.7%

49.4%

14.3%
21.1%

4.1% 1.4%
0%

25%

50%

75%

100%

1 2 3 4 5 Meer dan 5 personen
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Vraag 20: Waar woont u?

4.5% 2.7% 4.2% 3.9% 11.3% 0.8% 2.3%
18.7%

0%

25%

50%

75%

100%

Baexem Buggenum Ell Grathem Haelen Haler Heibloem Heythuysen

11.4% 2.7% 3.5% 2.3% 11.3% 2.3% 2.8% 15.5%

0%

25%

50%

75%

100%

Horn Hunsel Ittervoort Kelpen-Oler Neer Neeritter Nunhem Roggel

Observaties

711Totaal
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Observaties

168

Vraag 21: Als u nog opmerkingen heeft over het onderwerp van deze vragenlijst, kunt u dat hieronder invullen

Totaal

168
Open antwoorden
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Vraag 2: Als u uw antwoorden op deze vraagt wilt toelichten, kunt u dit hieronder doen.
1. Prima oplossingen die er nu zijn en is geen moeite om spullen te scheiden en zelf af te geven in de containers

2. Te WEINIG PMD containers of te weinig geledigd teveel restafval naast containers. Op sommige plaatsen te grote korven en op andere plaatsen te
kleine korven

3. textiel behoord naar dicht bij zijnde kleding bank te gaan

4. Plastic container zit veelgestelde vaak vol

5. Nee

6. De PMD containers zitten met grote regelmaat overvol. Hierdoor wordt afval gedumpt langs de containers.

7. Oud ijzer wordt opgehaald door de schutterij en oud papier gaat naar ouderraad basis school St Liduina Kelpen-oler.

8. Groot restafval ( matrassen enz.) Een paar maal per jaar gratis kunnen aanbieden op de milleustraat.

9. De glasbak en plasticbak worden te weinig leeggemaakt. Er staat met regelmaat een grote berg rommel naast omdat hrt er niet meer in past.

10. veel te weinig bladerbakken. elk jaar hetzelfde. Ook de hondenpoep voorzieningen zijn dramatisch in Roggel

11. Vaker controleren bij glas containers

12. Ik vind het zeer onduidelijk waar het chemisch afval opgehaald wordt.

13. Korven voor vast neer zetten voor het groen uit tuin. Zoals in Horst aan de Maas. werkt perfect. Er zijn ook te weinig bladkorven. Steeds vol of alles
ernaast.

14. De glasbak & containers zitten vaak vol. Zelf nemen we het mee terug naar huis maar frustrerend als er door anderen afval naast de container
gezet wordt!

15. De glasbakken blijven soms te lang vol, meer leegmaken.

16. Er zou meer huis aan huis opgehaald moeten worden dan werd er niet zoveel gedumpt

17. Wij doen aan afval scheiden, maar in onze straat doet meer dan de helft er niet aan en gaat alles in de grijze kontainer. Zou anders moeten en
gestimuleerd worden door de gemeente.

18. Ben tevreden over de ophaalservice echter bij de milieuparkjes in het dorp is het vaak een grote puinhoop ondanks het cameratoezicht.

19. Plastic zit vaak al vol of is verstopt. Ook ligt er geregeld rotzooi naast ipv in de bak. De rest is naar mijn idee prima, veel gebruik ikzelf niet zoals de
containers omdat ik een eigen afvalpas heb.

20. De plastic verzamelbakken zitten vaak te vol waardoor je er niets meer bij kunt doen.

21. Milieu straat veel te duur en glasbakken en plastic bakken vakerlegen

22. Kledingcontainer vaak overvol

23. Alles is fijn zo

24. Algemeen gezien prima service en dichtbij.

25. Plastic afval containers zijn te vaak vol

26. We kunnen nog veel beter scheiden als wat we nu doen

27. Er staan te weinig bladkorven in het dorp Ijzer zou ik niet weten wanneer het opgehaald/weggebracht kan worden. Frietvet moet ik meenaar een
ander dorp. KCA mag vaker opgehaald worden. Mensen bewaren het niet zo lang.

28. Ben niet bekend met de inzameling van klein chemisch afval in Leudal

29. Aantal locaties milieuparken voldoendr, echter deze morgen vaker geleegd worden. Zijn vaak vol met overlast als gevolg. Naar mijn mening moet
je afval ten allen tijde gratis kunnen inleveren. Dus ook bij de milieustraat. Hiermee zal het niet zo snel illegaal gestort worden.

30. Plastic containers zitten altijd vol. Frietvet geen idee waar ik dat kan inleveren. Chemisch afval nooit geweten dat dit opgehaald werd. Bladeren bak
zijn altijd te klein. Kortom veel werk aan de winkel het is nu gewoon een bende

31. Een grote vuilniszak vol met plastic/blik is altijd erg proppen in Neer. Zou fijn zijn als de opening een heel klein beetje groter zou zijn.

32. la la la

33. Als inwoner van Ell PMD - Milieustraat in Ell mag verfraaid worden IJzer - Mogelijk om bij Schutterij St. Sebastianus Ell in te leveren Oud Papier -
Wordt maandelijks opgehaald door de handboogvereniging in Ell Restafval - Wordt tweewekelijks netjes opgehaald door RD Maasland GFT-afval -
Wordt tweewekelijks netjes opgehaald door RD Maasland Glas - Milieustraat in Ell mag verfraaid worden

34. De containerparkjes zijn o.k. maar de rommel die er verder wordt achter gelaten, die niet in de containers past/hoort, of glas e.d. langs de
container in scherven, dat is niet zoals het moet.

35. Klein chemisch afval: ik zou niet weten wanneer dit wordt afgehaald. Dit zou bij de mileustraat in de wijk gestort moeten kunnen worden Oud papier
graag 2x per maand mogelijk maken. Glas en plastic containers zijn vaak vol dus vaker legen. Frituurvet zou ik niet weten waar ik dat naartoe kan
brengen

36. Inzameling dmv het brengen naar de milieustraat zou (bijna) gratis moeten zijn, ook om dumping te voorkomen. Dan wordt ook meer gescheiden.
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37. Bladkorven ook in het buitengebied, hier zijn ook veel bladeren van gemeentelijke bomen welke naar de milieustraat moeten waar het weer vaak
druk is

38. Afval bakken vaker legen. Groot huishoudelijk afval in de kernen ophalen dmv bv 1x per maand een kraanwagen.

39. Wordt kca 2* pj opgehaald? Milieustraat is praktisch allen op zaterdag open. En dan daar frituurvet brengen? Breng het naar de supermarkt. Een
bladcontainer hebben we niet. Restafval mag maar x keer aan de weg. Als hij dan bijna vol is, stop ik hem vol met allerlei ander afval.

40. Textiel en plastic containers zijn regelmatig vol. Bladkorven staan niet in onze straat

41. Alles kan je fijn scheiden of het via de gemeente gaat of dat de verenigingen dit komt ophalen. Maar voor de bladeren is er niets. Terwijl in onze
straat veel eikenbomen staan, die maar heel af en toe gesnoeid worden. Die bladeren verteren niet, weg vaak nat en glad. Door het niet snoeien
kunnen wij ook geen zonnepanelen plaatsen (schaduw)

42. Plastic en glas te ver weg als je alleen een fiets hebt. Groenafval mag vaker

43. Als er nieuwe "wijken" gebouwd worden, ook kijken naar een centralere, en bijplaatsen van extra, milieu inzamelpunten. Dit geldt ook voor
bladinzamiling.

44. In ons appartementencomplex kan gft en rest niet worden gescheiden. Slechts 1 container beschikbaar voor beide soorten. Rondom glascontainer
in de buurt teveel glas naast te conainer. Containers pmd en glas zijn te klein of worden te weinig geleegd.

45. De plastic verpakkingscontainer zit vaak vol. Mensen zetten het afval naast de containers wat niet de bedoeling is. Misschien kunnen deze plastic
containers eerder leeg worden gehaald? Over het restafval (grijze container): Wij hebben de grootste maat container en zetten deze 1x per 4 weken
aan de weg. Met jonge kinderen en veel luiers zit deze container altijd propvol. Het is altijd een puzzel om alles erin te krijgen. Ik weet dat er een optie
is om 1x per 2 weken de container op straat te zetten maar dit is erg prijzig. Misschien is het een idee om voor gezinnen met jonge kinderen een
speciale container in de wijk voor luiers neer te zetten?

46. De huidige ondergrondse containers zijn uitstekend en de grijs en groene bak eveneens... dus hoop van harte dat dit zo blijft in de gemeente.

47. Containers voor kunststof afval, metaal en drinkpakken te regelmatig vol. Opening bij ondergrondse containers eigenlijk te klein voor gemakkelijk
gebruik.

48. Mbt het wegbrengen van plastic metaal en pakken vind ik het schandalig dat hier gewoon geen handhaving op is. Mensen rijden niet even iets
verder om een andere container te zoeken. Het staat hier lang de containers op zondag zakken vol. Ondanks dat dit zo regelmatig opgehaald wordt.
Het lijk wel een mentaliteit van de inwoners. Erg jammer

49. Ik ben geen inwoner van het Leudal, maar als onderzoeker werkzaam bij een andere gemeente. Ik ben benieuwd naar de vragen die jullie stellen.
Negeer mijn antwoorden.

50. Restafval en gft, we betalen op dit momrnt een vast bedrag per jaar voor een bepaald aantal ledigingen. Dit aantal halen we bij lange na niet, mede
door het goed scheiden van het afval rn goed inkoprn in de winkel zodat er bijna geen etensresten overblijven. Kca: wordt 2x per jaar ingezameld, als
je die dag moet werken loop je een inzameling mis aangezien het geen goed idee is om dit gewoon (net als rest- en gft afval) klaar te zetten aan de
weg.

51. Frequentie ophalen oud papier te weinig 1 maal per 2 maanden

52. Plastic afval wegbrengen is een drama. Zeer vaak veel te vol. We scheiden alles zo goed mogelijk waardoor veel plastic apart wordt bewaard.
Zowel de plastic containers in Nunhem, Haelen centrum en Haelen zwembad is zeer vaak vol. Als deze bak vaker wordt geleegd zou dat een grote
verbetering zijn.

53. Wat de bladkorven betreft: in onze buurt zie ik die niet staan

54. GFT vak zou groter mogen zijn of iedere week in de zomer ophalen

55. Kca breng ik naar de milieu straat

56. Oud papier inleveren zou altijd mogelijk moeten zijn ook als de stort plaats gesloten is. Dat je niet verplicht het terrein op hoeft te rijden. De
glasbakken hebben kleppen met veren waar de vingers tussen kunnen komen. De plastic is prima zoals het nu is, zou heel jammer zijn als deze uit de
wijk verwijderd zou worden. Plastic bewaren aan huis gaat stinken als dit bv 1x per 2 weken of 1x per maand word opgehaald.

57. Zowel PMD als bladkorven is ver lopen. Voor oudere mensen is dat toch een probleem. Klein chemisch afval 2x per jaar is prima, maar doe het niet
altijd op dezelfde dag. Als je die dag toevallig nooit kunt, heb je wel een probleem.

58. Ik heb veel plastic afval dat ik zelf wegbreng. De grijze container met restafval staat nog geen 6x per jaar aan de straat. Als het plastic in
afvalzakken moet, die je moet kopen, wordt dat een dure zaak.

59. Plastic afval onvoldoende wat blijkt uit de hoeveelheid die er langs ligt omdat de container vol is.

60. het probleem met de groene container in de zomer te lang tussen de het legen, stankoverlast en in de winter vriest de inhoud soms vast

61. De huidige centrale afvalstations in de wijk werken prima! Houden zo!

62. Plastic containers zitten vaak vol Ik mis een inzamelpunt voor luiers zoals peel en maas heeft!!!

63. Lediging van de containers is vaak erg slecht. Een keer extra 'rammelen' zou geen kwaad kunnen, zeker niet bij GFT

64. In grote lijnen gaat dat prima. Zou het ook nauwelijks willen veranderen. Blad verwijderen zowel in bladbakken als ook op trottoirs en wegen is
beneden de maat.

65. Voor buitengebied zijn de voorzieningen heel slecht maar men moet wel net zoveel betalen.
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66. Ik woon in het buitengebied, hier word buiten de afvalbakken Niks opgehaald we moeten iedere keer naar het milieupark in Maasbracht. Papier
word door verenigingen opgehaald en niet door een reinigingsdienst of gemeente. En bladkorven worden hier al helemaal niet geplaatst.

67. Ik zou het fijner vinden als PMD aan huis wordt opgehaald in een container. Dit nodigt meer uit om het te verzamelen. De grote 60l zakken passen
niet in alle ondergrondse containers.

68. Plastic en glasbak zijn altijd vol!

69. We hebben meer plastics en verpakkingsmateriaal dan rest afval. Het stimuleert niet deze steeds weg te brengen. Laat deze ook ophalen. Er
staan te weinig bladkorven in de buurt. Wij wonen in een boomrijke buurt en hebben zelf 4 bomen in de tuin. Dit is onvoldoende om de bladeren
fatsoenlijk af te voeren. Ook zijn de bladkorven erg snel vol en erg lang overvol. Graag de bladkorven in de piekperiode regelmatiger legen. Zet een
extra korf op de Gravenstate.

70. Te weinig containerparken in Roggel. Frequenter bezoeken door buitendienst gemeente of cameratoezicht ivm ernstige vervuilingen rondom door
burgers.

71. Geen bladkorven in buitengebied, slechte zaak

72. -

73. Plastic wordt echt te weinig geleegd!!! Willen afbouw restafval, maar tegen eind ligt halve mileuparkje vol met zakken die er niet meer in passen (en
bij sommige kom je niet bij de achterkant waar wel nog in had gekund).... Vies!! Bladeren ook te weinig opgehaald en ijzer wordt nauwelijks opgehaald.

74. Kledingcontainer is vaak te vol om er nog een zak bij te kunnen doen. Vaker ledigen? De inzameling PMD-afval zou "zeer tevreden" scoren
wanneer de gemeente gratis afvalzakken beschikbaar zou stellen.

75. Ledigingsfrequentie van de afvalcontainers voor plasticverpakkingsmateriaal is gezien het inwoneraantal van de dorpen veel te laag. Probleem
wordt doorgeschoven naar burger.

76. Jammer dat de bakken voor plastic vaak vol zitten. Verer goed dat we dit hiernaartoe kunnen brengen, beter dan hoe het geregeld is in peel en
maas en horst aan de maas met de plastic zakken! Dit gaat zo ontzettend stinken in de zomer! Ik ben voor behoud van de plastic en glasbakken zoals
ze nu georganiseerd zijn. Vind de tarieven van het milieupark erg hoog in vergelijking met andere milieuparken. Openingstijden milieupark mogen ook
ruimer, waarom maar een halve zaterdag open? Kan ook prima tot 17.00 uur, normaal werkende mensen kunnen door de week niet gaan ivm
openingstijden dus gaan allemaal op zaterdag waardoor extra druk.

77. De huidige methodiek werkt prima.

78. Frequentie ophalen Grijze bak mag minder; ga dit afwisselen met PMD.

79. Het klein chemisch afval, is een 'kunst' om netjes af te voeren. De milieuvrachtwagen komt tweemaal per jaar in ons dorp Ell. Echter wanneer en
hoe laat???, dat moet je zelf maar uitzoeken.......

80. Zaken niet veranderen; huidige wijze van afval inzamelen isprima

81. Ik vraag mij af waarom er geen controle is bij de gezamenlijke containers( vv Haelen en bij de (COÖP) Er wordt daar afval gestort wat er niet
thuishoort! Ik vraag mij af of de camera bij de voetbalclub Haelen ‘t wel doet!

82. werkt prima zo , ik kan de plastic afval altijd kwijt in de daarvoor bestemde container

83. Handhaaf het inzamelen van het afval, ga a.u.b. geen andere methode/constructie bedenken. Zoals het nu gaat is helemaal prima zal niet de
goedkoopste oplossing zijn, wel zeer goed en ook zeer gemakkelijk. Als jullie een andere methode wil door voeren dan "ga ik hierin niet mee !!!!! " Dus
we blijven lekker bij de huidige methode !!!!!!. In Roermond (Herten) is het veranderen van de bestaande methode een groter rotzooi en onvrede.
BLIJF DE HUIDIGE METHODE !!!!!

84. ijzer kan door verengingen opgehaald worden [schutterij ] mensen kunnen bellen en wij halen het aan huis op

85. De milieustraat zou gratis moeten zijn, dan dumpen mensen niets meer in de natuur. Geld dan ook voor frituurvet en klein chemisch afval.

86. Bladkorven staan er niet buiten de bebouwde kom. Misschien handig om op meerdere plekken/dorpen in de gemeente groen in te zamelen

87. Wij scheiden het afval heel goed, vind dat je daar eigenlijk voor beloond mag worden.

88. Bij strikt scheiden van afval zijn de voorzienigen in Leudal prima. Een optie zou kunnen zijn om de groene containers een maat groter aan te bieden
grotere huishoudens en of tuin.

89. Ik ben zeer tevreden met de afvalinzameling en de frequentie waarmee dit gebeurt. Wat mij betreft zou ik ook nog wel een PMD bak willen zodat ik
daarvoor niet steeds naar de container in de wijk moet.

90. Als ik pmd wil wegbrengen dan is deze vaak vol

91. De containers moeten wel regelmatig geleegd worden. Komt nu te vaak voor dat ze overvol zijn..

92. Graag groenafval (snoei) dichter bij

93. Plastic container per woning aanbieden

94. Pmd containers vaak vol en sommige containers hebben een te kleine opening. Daarnaast veel rotzooi in directe nabijheid container.

95. Ophalen om de twee weken zorgt in de zomer voor ongedierte en stank. Het ophalen van chemisch afval is geheel onduidelijk. Wanneer wordt dit
opgehaald? En hoe dien ik dit aan te leveren / in te leveren?

96. Papier 1x in 2 maanden is echt te weinig.
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97. Rest afval duur, prijsverhoging milieu park niet verstandig. Denk aan afval dumpen. Veel belangrijker hoe worden producten verkocht, verpakt. Pak
t aan bij de bron

98. In de zomer is tweewekelijks ophalen gft te weinig

99. Het is dat ik het frituurvet bij de locale supermarkt (Spar) in kan leveren. Als ik hier iedere maand voor naar het milieupark moest was dat toch wel
eg lastig.

100. Zoals in veel gemeenten zou het plastic ook opgehaald moeten worden. Dit zelf moeten doen is een grote belasting voor mensen die slecht ter
been zijn en niet in staat dit zelf weg te brengen.

101. GFT afval: in wintermaanden bv 1x per 4 weken ophalen. In warmere periodes 2x per 3 weken of iets dergelijks. Klein chemisch onderbrengen bij
milieupark in de wijk? Ijzer brengen wij naar de particuliere oud ijzerhandelaar.

102. Plastic, Restafval en GFT dienen wekelijks opgehaald te worden. Mbt Restafval mag een container 14x per jaar aan de weg gezet worden. Dat is
niet plan-baar met een ophaalcyclus per 14dgn. Om de 2 weken aan de weg zetten kan niet - om de maand is vaak te lang

103. In Heibloem zitten met enige regelmaat de plastic containers te vol, fritesvet moet naar Roggel dus veel werk, bladkorven worden volgepropt met
eigen blad maar gemeenteblad blijft liggen (met nodige hondensport eronder). KCA afschaffen, word amper gebruikt.

104. Helaas zijn de pmd containers soms strotvol hopelijk kan dit worden opgelost door extra lediging of extra containers.

105. Als je overdag altijd werkt, kun je nooit en klein chemisch afval inleveren. Dat zou gemakkelijker moeten kunnen.

106. Voorkeur om restafval om de 4 weken op te halen.

107. Wij scheiden het afval al volop. Zet daar meer op in. Verhoog de kosten als je een restafval container van 140 liter meer dan 14x per jaar nodig
hebt. Het geeft veel meer overlast en rommel thuis als het plastic, glas en papier niet meer naar de containers in de wijk gebracht kan worden!

108. Mijn idee is dat de restafval in plastic zakken opgehaald dient te worden en het PMD middels de grijze container huis aan huis opgehaald moet
worden. Voor de restafvalzakken zouden dan gekocht kunnen worden tegen een redelijke prijs.

109. niet van toepassing

110. KCA slechte informatie

111. het zou een goed idee zijn om de afvalbakken in de wijk te voorzien van een code voor de inwoner van Leudal zodat niet de gehele container
plastic flessen en blik al in het begin van de week vol is omdat de Belgen hun afval bij ons gratis komen brengen, De plastic kaart die ook gebruikt
wordt voor het grof afval zou hier geschikt voor moeten worden gemaakt

112. Er moeten plastic zakken worden aangeboden om de plastic in te doen, zoals in andere gemeenten. De bladkorven zijn te klein

113. containerpark is altijd vol. Dus nooit plek. Millieustraat is veel te duur neem een voorbeeld aan peel en maas. Dus gevolg container park vol. klein
chemisch afval zou opgehaald moeten worden mijn inziens. GFT en restafval te duur. zeker als je een keer extra iets doet. Oudpapier wordt netjes
gratis maandelijks opgehaald en oud ijzer iedere week.

114. Om te voorkomen dat KCA en frituurvet e.d. afval in de grijze container wordt gedumpt ben ik er voorstander van om het gemakkelijker te maken
om dit op te ruimen via een centraal punt bij de supermarkt. De trip naar het milieupark is te omslachtig. Het gft kan beter in kleine containers en vaker
opgehaald worden. Daarbij onderscheid makend tussen de kleine en grootverbruiker. Bladkorven: de grootste troep, takken e.d. blijft gewoon liggen!
Opruimen van de omgeving kan beter.

115. Nogal algemene vraagstelling. Kun je weinig mee.

116. Klein chemisch afval 2x per jaar is te weinig. Oud ijzer ophalen door de gemeente heb ik nog nooit gezien, ik lever het oud ijzer in bij de bewoners
van de woonwagens

117. De kleine mileuparkjes handhaven. Fel tegen plastic in plastic zakken en met container ophalen. Meer en verspreid bladkorven.

118. Bladeren in bladkorven: deze staan op te weinig plaatsen en/of te klein. Ze zijn bijna altijd vol.

119. Op de afvalplaats bij Hornerhof is geen kledingcontainer

120. De GFT container van 140 l. vind ik te klein voor een dorp als Horn waar de meeste huizen een grotere tuin hebben. Ook heeft deze kleine
container van 140 liter het nadeel dat deze bij het legen door de ophaaldienst vaak niet geheel leeg wordt terug gezet, er blijft groen afval in kleven. Dit
komt door zijn smalle omvang. Graag de mogelijk bieden om ook een 240 liter container aan te bieden zoals bij restafval. Dat je groen afval gratis met
de auto naar het milieupark kan brengen is mooi maar is uit milieu overwegingen natuurlijk zeer vervuilend.

121. Vaak zijn de afvalbakken om plastic en glas weg te gooien vol. Het is wenselijk dat deze vaker geleegd worden.

122. zorg ervoor dat PMD en glas huis aan huis wordt opgehaald. PMD in aparte container en niet in plastic zakken aan de weg

123. Ophaalfrequentie van GFT- en Restafval zeker NIET gaan verminderen. Dit ivm zwerfafval ( losse zakken in bermen ) en zomers stankoverlast.

124. GFT gaat naar de mestvaalt

125. De bakken voor pmt zitten vaak overvol. Een idee om dit afval ook wekelijks op te halen

126. over het algemeen tevreden maar de mensen doen vrij slecht mee

127. Het klein chemisch afval wordt maar één keer per jaar opgehaald. In Horn gebeurt dit op een ongelukkige locatie (parkeerplaats achter
Daalakkershof) en de laatste keer zelfs in het donker, hetgeen zeker voor ouderen niet wenselijk is.
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128. Er staan wel te weinig bladkorven in de kernen. In de straat waar ik woon stond er een naar alle tevredenheid. Al een jaar of 4 á 5 is die
weggehaald. Nu komen de bladeren door toedoen van de bewoners in de goot langs de straat waardoor de reinigingsdienst niet meer goed kan vegen.
gevolg er moet een aparte zuigwagen komen (2x per seizoen) om de goten weer schoon te krijgen.

129. Op maandag ochtend zitten de plastic bakken vaak overvol

130. Bladkorf is te ver weg om bladeren naar toe te brengen

131. Voor mij hoeft er niets te veranderen

132. Er moet een kans zijn om je container iedere week te laten ledigen. Zeker in de zomer is het niet te doen om je container 4 weken te laten staan.
Stank. Laat maar betalen per keer of per gewicht. Plastic moet ook opgehaald worden. Zie andere gemeentes. Klein chemisch afval iets vaker
ophalen.4x per jaar.

133. Niks veranderen. Laten zoals het is. Alleen grotere bladkorven (zie bv gem Nederweert)

134. Het aangeboden volume van GFT afval is te gering (140 Liter) Ik wil een 240 L GFT container of twee 140 L GFT containers. 80 % van GFT afval
stop ik in de restafvalcontainer. GE:DVERSPILLING TEN TOP. Dit heb ik 20 jaar lang neergelegd bij gemeente Leudal. Ook in de periode dat ik
gedurende 5 jaar raadslid was in Haelen. Maasland luistert niet naar de mensen en doet wat het zelf denkt dat goed is. STOM Slechte bestuurders van
Maasland en slechte wethouders die de Maasland bestuurders moet overtuigen van hun ongelijk

135. Verandering niet nodig

136. Het zou fijn zijn als het pmd ook wordt opgehaald.

137. klein chemisch afval 2 keer per jaar erg weinig. Niet bekend met verpakkingsmateriaal drinkpakken o.a. ik weet dat veel mensen dit allemaal
bijlkaar weg gooien.

138. In het dorp Hunsel staan de afvalbakken voor pmd buiten de dorpskern. Als ik kijk naar haler is dit beter geregeld.

139. Maak de bakken van het textiel en plastic vaker leeg anders krijg je zwerfafval

140. Bladkorven zijn er veel te weinig, afstand zo groot dat er geen gebruik van gemaakt wordt

141. Afvalinzameling werkt naar behoren, laat de vervuiler betalen

142. Prima zoals het nu geregeld is. Geen extra containers. Volg het advies van het CDA.

143. -De plastic en textiel containers zitten veel te vaak te vol. Veel te vaak moeten we onze afval weer mee naar huis nemen. Helaas doen veel
mensen dit niet waardoor het er 1 grote bende is. - bladeren worden vaak slecht geruimd. Pas na een klacht in te dienen wordt er wat aangedaan. -
weinig bladkorven. - Bomen worden ook slecht bijgehouden, doen niks met deze klachten. - het ijzer wordt door verenigingen of "ijzerboeren"
opgehaald heeft de gemeente verder niks mee van doen. - idem voor het oud papier, prima zo! Voordat zo houden dit loopt tenminste goed! - er mag
wel iets komen voor de luiers. - grijze en groene container vaak slecht leeg gemaakt, wel volle mep betalen. - meer en makkelijkere mogelijkheden
voor frituur vet, batterijen ed is zeer wenselijk.

144. Moet dicht bij supermarkt zijn want daar komt meeste vandaan en je komt er regelmatig

145. De kledingbakken zitten altijd vol!! Als de gemeente zo weinig en zo onstrategisch bladkorven plaatst, gaat alles in de groene containers.

146. Een duobak, een helft restafval en een heft gft, en dan iedere week ophalen. Per kilo laten betalen. Hoe meer afval je hebt hoe meer je betaalt.
Hierdoor stimuleer je dat men beter het afval gaat scheiden. Het afvalbeleid van de gemeente Nederweert werkt zo.

147. Niet tevreden over milieustraat, daar staan soms medewerkers aan de poort die erg moeilijk doen en teveel berekenen. Hou de milieustraat in
ere, dat mag desnoods geld kosten...overal illegale stortingen ophalen kost meer wanneer je mensen tegen de schenen gaat schoppen ! Ben blij dat
ze t komen brengen !!!

148. Ideaal, groen elke 2 weken opgehaald, rest gaat ca 6 keer per jaar aan de weg. Geen rompslomp met wegbrengen. Elke dag minimaal 1 grote
zak pmd naar inzamellocatie. Alleen papier is frequentie te laag. Een lokale brenglocatie tgv een vereniging zou ideaal zijn. Stort is niet ideaal: duur,
traag, lang rijden en lang wachten, altijd problemen met personeel over hoe iets in container gelegd moet worden.

149. Ijzer breng ik naar de woonwagenbewoners in HH; Papier breng ik naar buurt Heide. Kosten voor afval niet verhogen, anders gaan mensen afval
dumpen in het buitengebied. Kosten van opruimen en overlast is hoger dan de prijsverhoging. Op verzamelpunten bakken te vaak vol. Gevolg dumping
naast de bakken.

150. Restafval kan naar 1x per maand. Behoud containers voor plastic etc.

151. Omgeving grondcontainers liggen veel glasscherven. Weggooien van plastic e.d. wordt hierdoor moeilijk (rolstoel). Grondcontainers hebben een
drempel.

152. Meer duidelijkheid over plastic afval is gewenst. Zou fijn zijn als fabrikanten het op de verpakking zouden vermelden. Soms staat er al: restafval of
plastic afval

153. Particulier in buitengebied Heibloem is in het nadeel.

154. Containers in de wijk zijn vaker vol plus rotzooi eromheen, dus containers vaker legen aub. Restafval slechts 1 x per maand ophalen, zoals het
plan lijkt, is absoluut onwenselijk, o.a. vanwege hygiëne, stankoverlast, ratten en ander gespuis en mogelijk meer bermafval....

155. Een paar keer per jaar gratis grof vuil kunnen brengen.

156. Restafval zou zeker minimaal om de 14 dagen geleegd moeten worden. In de zomer is het verschrikkelijk, stank en ongedierte. Mocht dit niet
vaker geleegd kunnen worden, is een ondergrondse container wellicht een oplossing?
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157. batterijen ed gaat naar millieustraat. bladafval wordt niet gedaan , moeten we zelf opruimen en uitzoeken waar het kan blijven plastic afval en
kleding, en glas moeten we kijken waar er nog plaats is in containers en zelf mee slepen

158. De pmtd bakken/containers zijn vaak erg vol. Gft staat met de huidige hete zomers te lang! Bladkorven staan erg ver. Milieustraat Roggel is een
ramp, voor ouderen helemaal. De bakken horen lager te staan opdat afval erin gegooid kan worden. Schandalig gewoon dat nog steeds zo is. Ook
horen er behulpzame mensen te werken ipv met handen in de zakken lopende “opzichters” die overal commentaar op hebben.

159. in onze straat in het buitengebied hebben wij zeer veel overlast van bladeren en eikels van de grote eikenbomen. Als wij hierover een klacht
indienen wordt er gemeld dat we dit naar de milieustraat kunnen brengen. Het moet niet zo zijn dat een inwoner het werk moet doen van de
gemeentedienst en daar zelfs kosten voor moet maken. Het betreft hier ook nog een straat in de officiële fietsroute en door de bladeren op de weg kan
de weg nog behoorlijk glad zijn. Als je het bij elkaar op een hoop hebt geharkt/geblazen blijft het rustig jaren liggen. En wekelijks komt er een autootje
van de gemeente de straat in die een stuk verderop de vuilnisbak leegt bij het bankje. Wij als buitengebied inwoners van de gemeente Leudal betalen
net zo goed gemeentelijke belasting als de andere inwoners! Dus een bladkorf of opruimen door gemeente zou zeer gewaardeerd worden Tevens
moet het ophalen van afval (containers) blijven zoals het is: iedere 2 weken!

160. Wij scheiden alle denkbare afval en gebruiken daarvoor de depots. Papier wordt opgehaald. Het is mij een raadsel waarom de gemeente op zoek
is naar een ander beleid. De enige reden die ik kan bedenken is dat men nog meer kosten bij de burgers wil neerleggen. Het oogmerk meer
bewustzijn te willen bevorderen is in mijn ogen een vals voorwendsel en het siert de gemeente niet dat te willen gebruiken.

161. Diensten ongewijzigd laten. Meer aanbieden meer betalen werkt al jaren goed.

162. Ik denk dat het een meerwaarde heeft als je een plastic afvalcontainer per huishouden hebt. Je gooit het nu veel makkelijker in de grijze kliko.
Wat mij betreft zou papier om de 2 maanden gehaald mogen worden maar geen idee og dit rendabel is.

163. PMT containers zijn vaak te vol. Klein chemische afval en verf zou vaker mogen of op de stort moet het echt gratis aangeboden mogen worden.
Restafval in de huidige vorm is goed. De toekomstige visie van 1x per 4 weken is van de zotte.

164. In het buitengebied wordt oud papier niet opgehaald en PMD moet je zelf wegbrengen. Wij als inwoner hebben geen enkele stimulans om het
afval te scheiden en ook geen invloed daarmee op de afvalstoffenheffing

165. Ben wel tevreden over de inzameling maar vind het erg jammer dat het bij de glas-plastic containers altijd zo'n rommel is van spullen die daar
gestort worden. (parkje Ell)

166. Er staat bij ons in de straat slechts 1 bladkorf. Ik ga echt geen 500 mtr lopen om mijn bladeren in die korf te doen. Dan gaan ze toch echt de
groene container in.

167. de bladkorven stonden afgelopen keer niet overal waar ze wel nodig zijn, en als de gemeente mensen stuurt om bladeren te vegen, vegen ze de
bladeren je tuin in. de plastic bak hier is soms bomvol dus iets sneller legen zou soms fijn zijn.

168. Meer inzamelpunten voor frituurvet

169. De glas/plastic/textiel bakken zouden vaker geleegd kunnen worden. Zitten dikwijls tot de nok toe vol.

170. Wij zijn zeer tevreden zoals het nu geregeld is, en hopen dat het zo kan blijven doorgaan!

171. Oud papier zou wat mij betreft ook 1x per 14 dagen mogen. Zit er meer regelmaat in. Bladkorven staat veel te ver weg. Dus maken we geen
gebruik van. Zou hij dichterbij staan dan wel. De milieuparkjes voor plastic, glas, textiel geweldig top.

172. Aantal niet van toepassing. Overige inzameling op milieuplein Ell is prima, maar slordig ingericht en slecht verzorgd.

173. De textielcontainer is wel regelmatig vol, ook de uitleg daarbij kan wellicht wat duidelijker. Mogen er bijvoorbeeld ook versleten textielspullen in?
Verder is het bij het milieupark vaker niet netjes met afval buiten de bakken.

174. 1. Bladkorven mogen meer en groter en liefst het hele jaar laten staan. 2. Groene container is te klein.

175. Graag oud papiercontainer in Ell. Nu rij ik naar Halen of Ittervoort. Chemisch afval zou ik graag inleveren periodiek in Ell

176. Chemisch afval bewaren totdat die bus komt heeft niet veel nut. Frituurvet idem... is voor mij restafval. Oud ijzer wordt niet door de gemeente
opgehaald maar door derden . Batterijen gaan terug naar winkels.

177. Nog veel zelf naar parkje brengen.

178. Huidige situatie zo houden! Geen aanleiding tot wijziging!

179. .

180. Asociaal gedrag van mensen met die openstaande deksels en maasland doet er niets mee Mensen hebben te kleine containers

181. Wij wonen in een laan ( de b.j.van sonln) waar door de jaren het aantal kirven is gedecimeerd van 3 naar 1. Ook bij het kerkhof is de kirf
verdwenen. Dit alles zorgt ervoor dat uit de verre omgeving auto's stoppen met ladingen bladeren. Meestal is binnen een halve dag na lediging de bak
weer vol...

182. De containers in het milieu parkje zijn vooral in het weekend overvol, zodat het een zooi wordt rondom de containers.

183. Veel bladverlies maar 1 bladkorf in de gehele straat en die zit altijd vol. Wat als de gemeente nog maar 1x per maand afval wil ophalen. Wat
gebeurd er met luiers? Die wil je niet 4 weken in de container hebben liggen stinken + container is zo vol

184. Pmd container zit te vaak vol. Waardoor er zakken langs geplaatst worden

185. Wij wonen in neeritter. Bij de afvalbakken is het net een vuilstortplaats door de Belgen die daar alles komen dumpen. Het is echt een schandaal!!

186. Bladeren in bladkorf niet beschikbaar in mijn nabijheid. Frituurvet afgifte niet bij onze milieustraat
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187. Ik doe alles volgens plan,alleen als alleenstaande betaal ik het zelfde bedrag als een gezin dat is niet terecht.

188. Prima zoals het nu geregeld is, behalve dat ik dit jaar zag dat de bladkorven allen voor bladeren van gemeentebomen bestemd zijn. Die zouden
wat mij betreft voor alle bladeren van alle bomen kunnen zijn.

189. De containers om plastic in te zamelen zitten vaak te vol.

190. Over het algemeen zeer tevreden over de afvalinzameling. Er zijn besparingen te behalen op het inzamelen van groenafvsal in buitengebieden.
Het ophalen van ijzer door "handelaren"wordt als zeer ongewenst beschouwd.

191. Ik wist niet dat twee keer per jaar klein chemisch afval wordt ingezameld, en hoe dat gaat (is er een aparte container, gaat het met de gewone
inzamelingsronde weer etc.).

192. Lastig dat er geen grotere gft bak is. Wel grote restafval bak.

193. Iets meer bladkorven zou geen kwaad kunnen.

194. ik vind dat dit in Leudal goed geregeld is, zoals het nu gaat. Ik doe altijd alles goed scheiden.

195. De pmd bak is te vaak vol, niet op tijd geleegd1

196. Gft afval zou in de winter minder vaak en in de zomer vaker opgehaald kunnen worden. Buitengebied hebben we geen bladkorven dit komt als
extra in de gft container

197. GFT container vergroten naar 240 liter zodat mensen met een grote tuin hun GFT in de zomer kwijt kunnen en meer bladkorven plaatsen in de
woonwijken, zo verkom je dat de mensen de bladeren vd gemeente bomen in hun grijze containers gooien.

198. *Milieustraat is voor veel dorpen best een eind rijden. Waarom is er geen milieu straat op meerdere plekken in Leudal? * Oud papier: wordt niet
door de gemeente Leudal opgehaald. * Textiel verzamelen: maar één container voor heel Hunsel. Zit altijd vol. * Ijzer, prima geregeld, komt regelmatig;
maar niet van de gemeente Leudal, gewoon een ijzerboer.

199. waardeloos hoe vaak containers leeg worden gemaakt. Al vaak bij gemeente aan gegeven dat het een schandalig grote rommel is. Word
afgedaan met we hebben vaste ledigingsdagen Vrijdag schijnbaar geledigd. Zondag alles vol rondom containers

200. De plastic containers zitten vaak overvol. Veel afval wordt er dan naast gezet.

201. Ik mis nog een contsiner in de buurt voor luiers. Als deze er zou zijn, dan zou ik amper restafval hebben.

202. Voor recycle afval moet ik veel moeite doen om weg te brengen. In andere gemeentes is geregeld dat dit opgehaald wordt zonder extra kosten

203. Als de inzameling van frituurvet bij meerdere afvalinzamelplaatsen mogelijk wordt gemaakt voorkomt dit verstopping van de afvoer. Er zijn helaas
nog altijd mensen die vet door de afvoer gooien. Voor de enkele keer dat ik frituurvet inlever kan dit bij Jan Linders in ittervoort.

204. Omdat je alles moet opslaan in huis of buiten je huis komen er veel ratten op af en zomers maaien in de groene containers. Er zou vaker
opgehaald moeten worden! Ook papier hoopt met 2 maandelijks veel te zeer op. Stort wordt tevens veel te duur. Hierdoor die je dat steeds meer
mensen hun afval maar ergens buiten vaak in het bos neer storten . Heel triest maar ook begrijpelijk het wordt allemaal veel te duur. Hier los je het
probleem afval niet mee op. De recycling moet is belangrijk en dat mensen hun afval makkelijk kunnen wegbrengen of afgeven. Dat zal ook het
probleem ongedierte een stuk oplossen. Ratten probleem hoor je niet voor niets steeds vaker in de wijken  mensen hebben nu eenmaal afval
omdat men een leven heeft. Dat los je niet op door minder afval op te halen of duurder te maken!

205. nvt

206. Soms zitten sommige kontainers vol, zodat je weer alles mee naar huis kunt nemen.

207. Plastic moeten we zelf wegbrengen. Zou liever een vakverdeling in grijze container zien. Bladkorven zitten snel vol en worden slecht/te weinig
geleegd op momenten dat het nodig is

208. Voor plastic, blik, en drankpakken zijn de container op de kruissingel veel en veel te klein. Meer containers of vaker leeg maken.

209. Geen frituurpan in bezit. Eigen composthoop en eetbare groenteresten gaan naar de kippen in ruil voor eieren. Oud ijzer word opgespaard en
ingeleverd bij ijzerboer.

210. Textielbakken staan vaak ioen waardoor alles nat wordt .PMD zitten te snel en te vaak overvol en dan wordt alles erlangs gestort. Frituurvet wordt
bij de supermarkt in de gele vet en olie container gedaan

211. PMD containers vaak vol

212. Over ijzer en chemisch afval heb ik geen info gekregen

213. KCA mag meer keren per jaar. Bladkorven mis ik in onze buurt. Oud ijzer haalt een vereniging op, en dus niet via de Gemeente. Het
parkeerprobleem in diverse wijken maakt het inzamelen er niet makkelijker op.

214. PMD is te vaak vol

215. Textiel containers worden te weinig geleegd dit geld ook voor de containers voor het plastic afval

216. Plastic, containers zijn te klein of moeten vaker geleegd worden.

217. Overal ligt glas, goed voor lekke banden. Vuilnisbakken zijn te klein, hierdoor staat altijd alles naast de container i.p.v. er in.

218. Een extra container voor plastik en een container voor glas die je gewoon zelf aan straat kan zetten heeft mijn voorkeur
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219. Het zou handiger zijn om plastic verpakkingsmateriaal, drinkpakken en blik in de grijze container op te laten halen. Dit is namelijk het allergrootste
aandeel in ons afval en neemt nu veel plaats in in de berging waar we het verzamelen. Het restafval in een zak, net als in Peel en Maas waar ik werk.
Dit stimuleert echt tot beter scheiden! Nu gooi je veel te gemakkelijk iets bij het restafval, dat eigenlijk ergens anders in hoort, omdat het gemakkelijk in
de grijze container past. Als het in een zak moet, merk je veel sneller, dat het veel wordt.

220. Als 2 pers huishouden kunnen wij goed sorteren maar zijn al wat ouder weet niet hoe jullie straks de gezinnen met kleine kinderen en ouderen met
incontinentie afval gaan bedienen als jullie rest afval maar 1 keer per maand ophalen? Stank overlast bij huis en omgeving.

221. De containers in de wijk (Roggel) zijn vaak vol en rommelig. Afval wordt er naast gezet. En ligt de volgende dag verspreid over het grasveld en de
straat rondom. Ook wordt er afval neer gezet die naar het milieupark moet en niet naar de containers zials bijvoorbeeld kapotte tuinstoelen. Dit zorgt
voor nog een rommeligere uitstraling.

222. oudpapier wordt door Heromene verzamelt die het perfect doen. Oud ijzer wordt bijna iedere zaterdag opgehaald door personen die hier wat mee
kunnen verdienen. Prima initiatieven in stand houden. Hier goeft men niet voor naar de milieustraat.

223. geen bladkorven in Neer te bekennen Grijze container te weinig in de zomer Glasbak altijd vol

224. Verzamelcontainders zijn altijd vol

225. Textiel en plastic verpakkingsmateriaal, onvoldoende leegmaken van de bakken zorgt voor veel rotzooi rond de bakken.

226. De antwoorden waar neutraal staat: alle afvalbakken zitten supervaak vol! Dan past er niks meer in en verschijnt er vaak allemaal rommel rondom
de bakken. Verder zijn de meeste afvalbakken vreselijk ouderwets. Bij de Jumbo in Heythuysen staan fijne bakken, maar die zijn ook heel vaak vol!
Verder wordt t oud papier niet vaak genoeg opgehaald. Je weet de ene maand niet waar je t oud papier nog moet opstapelen. En wij vullen de dozen
heel erg economisch.

227. De containers bij de Jumbo en op de parkeerplaats bij Lidl zijn vaak in het weekend vol, waardoor alles naast de bakken ligt. Vaker legen en
zeker voor een weekend. Verder mag de GFT bak in de zomer bij extreem hoge temperaturen wekelijks geleegd worden.

228. Vindt dat het te duur wordt, ook als he iets naar het mileupark doet. Jeetje , ik snap dat er mensen met een kleine beurs gaan dumpen.

229. Tevreden zoals het is. Restafval 2 keer per maand behouden. Om de 4 weken ophalen betekent stank en maden in de zomer. PMD afval thuis
twee weken opslaan, geeft veel stankoverlast, vooral de vleesverpakkingsmaterialen. Zal s’zomers groot probleem worden. Zakken aan straat geeft
overlast bij harde wind en huisdieren die de zakken openmaken als ze wat “lekkers” ruiken.

230. Wij wonen naast de inzamelplek aan de Leliestraat in Ittervoort. Wij ervaren last vd vroege tijdstippen bij ledigen. Geluids overlast vd klep vd
kledinginzameling container. Er wordt geregeld afval gedumpt naast de afvalcontainers.

231. Bladkorven is te ver weg voor de bomen in de straat. Belanden in de goot waar de gemeente ze dan moet opvegen. Gft is te klein voor tuinafval.
Vaker ophalen of grotere containers

232. Vanwege te verwachten stankoverlast en ongedierte in met name de zomermaanden is de frequentie van maximaal 14 dagen voor ophalen van
restafval en GFT prima!

233. Ik vind het onzin dat we een bijdrage moet betalen voor de groene container terwijl we meer dan 20 jaar zelf composteren

234. Oud papier wordt door de voetbalclub opgehaald.Dit gaat goed en hoeft niet veranderd te worden.

235. Het zou wel prettig zijn als frituurvet in het dorp ingeleverd kan worden. Ik rij niet voor een fles frituurvet naar de mileustraat

236. Wij zijn momenteel zeer tevreden over het inzamelen van het afval

237. Afvalsysteem zoals het nu is uitstekend en behoeft totaal geen verandering.

238. Er mogen wel wat meet bladkorvenb geplaatst worden tijdens de herfst.

239. Glasbak mag vaker geleegd worden.

240. Zeer ontevreden over oud papier. Dit hoopt zich enorm op. Zorg voor een oud papier container per huishouden en haal deze 1x per 2 weken op.

241. Ik heb voorheen in de gemeente Horst aan de Maas gewoond en heb daar het beleid van groenafval ervaren. Het scheiden van tuinafval in
bladcontainers in de wijk en het wekelijks ophalen van het keukenafval was erg plezierig. Dit werkte echt.

242. Alles prima, dus restafval zeker niet verminderen. Dan krijg je overal zakken afval die gedumpt worden omdat mensen hun afval niet meer kwijt
kunnen. Ik zie nu al geregeld afval zakken langs de weg liggen. Dit wordt dan alleen maar meer... niet goed voor de gemeente Leudal...

243. Milieustraat is te ver weg. Geen korf voor bladeren.

244. Plastic container vaak vol Chemisch afval wordt nooit opgehaald alleen milieustraat toch? En kost dan 12,00

245. Klein chemisch afval ophalen niet bekend

246. Wat betreft het GFT afval. Onze GFT container wordt voor circa 50% gebruikt om eikenbladeren en onkruid van de gemeente Leudal op te
ruimen. Dit moet toch anders kunnen. Denk b.v. eens aan bladkorven in het buitengebied. Wat klein chemisch afval betreft. In het buitengebied wordt
dat niet opgehaald en moet je het maar zelf naar Roggel brengen. Kan ook beter.

247. Te weinig ledigingen, te weinig bladkorven

248. Op dit moment kunnen we het afval (Glas, PMT en textiel)nog naar de container in de wijk brengen en naar het milieupark. Als we ouder worden
kan dit een probleem zijn. Het frituurvet leveren we in bij de plaatselijke supermarkt.
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249. Klein chemisch afval moet je lang bewaren voordat half jaar om is. Je met er dan ook aandenken dit te doen. Wel is het zo het aanbod om te
brengen is gering. ijzer en frituurvet zul je heen en terug 15 Km voor moeten rijden ! Als je geen kruiwagen hebt en je moet de vele bladeren van de
bomen van de gemeente, naar de korven brengen is te ver weg. Is geen oplossing. Te weinig korven.Frituurvet gaat terug naar de Super.

250. afvalcontainer plastic, glas e,d,. zouden vaker leeg gemaakt moeten worden

251. Niet elke inzameling is ook ophalen!! Alleen gft en restafval wordt opgehaald. Plastic en drinkpakken breng ik naar container, maar metaal ?,
alleen blik(jes)! IJzer, oud papier, textiel, chemisch afval en glas wordt niet door de gemeente opgehaald!?; Brengen is natuurlijk altijd wel akkoord,
zeker als het gaat om terugdringen van kosten van inzameling Sorry beetje cynisch..

252. Het zou erg fijn zijn als het plastic ook maandelijks zou worden opgehaald net zoals in de andere gemeente. Dat zou erg bevorderlijk zijn voor het
scheiden van afval.

253. Ik zou zeggen laat alles zoals het is. De verpakkings industrie moeten minderen B.V. In de bouwmarkt enkele schroeven of iets dergelijks
verpakken in plastic zie ik niet zitten dat kan anders dat scheelt al een berg afval en hoeft de container minder vaak aan de weg.

254. De plastic containers mogen vaker geleegd worden. Zou fijn zijn als dit aan huis in een container wordt opgehaald

255. plastic containers in Neeritter zitten vaak vol, kunnen deze niet vaker geleegd worden.

256. Graag vaker oud papier ophalen. Aub verkoop van pmd-zakken in lokale winkels. Ik haal ze nu in een andere gemeente, die ze gratis verstrekt.

257. wat is er mis met dit systeem?

258. Bladeren worden zeer slecht weggeveegd. Er staan Veel te weinig korven en worden veel te weinig geleefd. De veegwagen moet ook vaker
komen als de bladeren vallen. Dit geeft echt overlast. Of de bomen kappen dan hebben we er ook geen overlast meer van.

259. Met name plastic/kleding afval zou vaker geleegd mogen worden

260. Oud ijzer wordt hier bij mijn weten niet opgehaald. Bladkorven heb ik ook nog nooit gezien. Frituurvet kan niet in de buurt. En de openingen van de
containers voor het pmd zijn aan de kleine kant

261. Restafval 1 x in de 2 weken ophalen!!!! Milieustraat, vreselijk onvriendelijk!!!!!!

262. Milieustraat is zeer gebruikers en klant onvriendelijk, met bordes zodat je spullen makkelijk in container kan gooien zou al heel stuk helpen en
klantvriendelijkheid medewerkers laat zeer te wensen over.

263. Het zou fijn zijn als het plastic afval ook opgehaald wordt Dd containers voor bladeren in de herfst zijn te klein en in mijn buurt te weinig

264. pmd: In plastikzak ophalen. Vooral voor ouderen . Minder vervuiling. Restafval : In container 12 x per jaar. GFT : 26 X per jaar

265. De bladkorven worden te weinig leeg gemaakt. Meestal volle korf als je bladeren erin wil doen.

266. Prima tevreden.Bladkorven worden te vlug weggehaald

267. GFT: bak is te klein en mag maar 18x dit is te weinig voor grotere tuin Bladkorven: véééél te weinig. Geen korven in straten met veel bomen PMD:
bakken zitten regelmatig vol waardoor afval weer mee terug naar huis moet Oud ijzer: wagen komt regelmatig langs maar nemen niet alles mee.

268. het huidige systeem geeft aan mensen die echt mee willen helpen om de stromen gescheiden te houden goede mogelijkheden

269. Zou door iedereen moeten kunnen

270. Ik zou plastic en blik graag wekelijks aan huis opgehaald zien worden (240 liter container). Grijze kan terug naar een keer per maand. Plastic is
veel volume en onhandig te bewaren en steeds zelf weg te brengen (met draaiende motor ook nog).

271. Het ophalen van grof vuil aan huis wordt niet meer gedaan , voorbeeld: een oude matras of bed. Waarom?

272. Van Klein chemisch afval, zoals batterijen en verf (2x per jaar), weet ik niets af. Heb nog nooit meegemaakt dat ze dit ophalen.. Graag wil ik de
restafval, grijze container, hoe die nu is behouden!! Vooral omdat we een baby hebben en 2 katten. Wij hebben deze restafvalbak hard nodig!

273. Huidige regelingen zijn prima, papier wordt opgehaald, frietvet kunnen we kwijt bij de winkelcontainer, oud ijzer bij de locale verzamelaar, bladeren
in de groene afvalbak, plastic en blik in de betreffende bak, tevens de bruin en wit glas in desbetreffende bak , er blijft dan wel iets meer over dan die
80 kg restafval per jaar

274. Er zouden meer containers mogennstaan voor het inzamelen van frituurvet...staan op veel te weinig plaatsen in leudal.

275. Er mogen meer bladkorven in de woonkern geplaatst worden, En als de gemeente de bladeren bij elkaar gaat blazen blaas het niet in onze
voortuin en op de oprit. Ook wij blijven niet aan het opruimen.

276. Wij scheiden alles en dat gaat prima. Het milieuparkje is dichtbij.

277. Klein chemisch afval en ijzer brengen we naar de milieustraat

278. Oud papier wordt opgehaald door Stichting Speeltuin. Dit moet behouden blijven. Het is niet goed bekend waar je met wat terecht kunt.

279. Gaat goed op deze manier ga je dit veranderen wordt er steeds meer afval gedumpt langs de weg en in de natuur.

280. IK lever maar ongeveer 6x per jaar grijze container aan, moet toch voor 14 x betalen, ik composteer mijn groenafval geheel zelf, moet toch
betalen voor een GFT container die ik in 20 jaar nog nooit heb aangeboden, de plastic en blik container staat meer dan 500 meter van mijn huis af, dit
vind ik niet in de wijk.

281. De pmd containers zijn veel te onpraktisch vanwege de kleine openingen

282. Plastic zou opgehaald moeten worden

283. Bladkorven :Mogen meer manden van staan en beter verdeelt Grijze container mag van mij ook 1x in de maand,
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284. Plastic vaak vol, chemisch afval en frituurvet wordt weinig opgehaald

285. Zoals nu zeer goed .

286. De wijk container voor plastic e.d. is regelmatig overvol.

287. Containers plastic e.d. zijn soms overvol er staan in onze straat 6093CE te weinig bladkorven restafval mag van mij 1x p/mnd ophalen aan huis
van plastic e.d. en glas is aan te bevelen

288. Milieuparken makkelijker toegankelihk voor kleine hoeveelheden afval en meer afval ibzamelpunten voir de kleine hoeveelheden

289. plastic: ik was voorheen ( in Roermond) gewend dat dit in zakken werd verzameld, nu breng ik hetzelf naar de container. Ik vind dit laatste een
voordeel omdat ik niet mijn halve berging heb vol staan maar gewoon wekelijks een klein zakje naar de container breng. Restafval: ik heb niet zoveel
restafval en zet deze 1x per maand buiten. GFT: afval: Mijn reguliere GFT afval zet ik 1 x per maand buiten. Maar ik blijf soms maanden met snoeiafval
zitten. Ik heb geen auto, heb wel eens op Social media een vraag gesteld of iemand dat voor mij naar de milieustraat wil brengen maar dat krijgt 0
respons.

290. Glasbakken vaak te vol, geldt ook voor kleding bak, opening mag iets groter van deafvalbakken

291. Soms staat er afval naast de afvalbakken of glas wat niet past. Kans soms iets vaker geleegd worden. In het dorp is maar 1 brengpunt voor
iedereen. (Baexem)

292. Het verschil tussen de waardering 'zeer tevreden' en 'tevreden' zit 'm voor mij in het feit dat de ophaal aan huis plaatsvindt. Het allerbelangrijkste
voor de 'zeer tevreden' beoordeling van de grijze en groene container ophaal is de twee wekelijkse mogelijkheid om ze te laten ledigen. Ga dus als
gemeente NIET de frequentie van de lediging van de grijze container terugbrengen naar 1 keer in de 4 weken. Er zijn belangrijkere dingen dan alleen
het geld ('de verwerking van het grijs afval wordt duurder'), namelijk hygiëne, voorkoming stank en voorkoming dat ongedierte wordt aangetrokken. Bij
een lediging van 1 keer in de 2 weken zijn die problemen veel minder aanwezig !

293. Bladkorven mogen er veel meer zijn. Milieustraat mag vaker geleegd worden, zodat er geen afval naast komt te staan. Vooral in het centrum van
het dorp is het een grote schande zoals het daar erbij staat met verdomd oude bakken!!

294. Jammer dat heel veel mensen bij het containerpark tegenover de Bombardon rotzooi wegzetten die niet in de containers past of er niet in hoort.
Onbegrijpelijk wat voor grote zakken mensen gebruiken om hun PMD in te leveren. Daardoor zitten de containers vaak "verstopt".Misschien helpen
bewakingscamera's?

295. Klein chemisch afval is niet bekend! Ijzer is niet geregeld, hier komt soms (illegaal) de ijzerboer toeterend voor langs Bladkorven zijn er te weinig
en niet snel genoeg geledigd, zijn altijd vol

296. Door regelmatig alles op te halen cq brengen voorkom je rommel in het buitengebied

297. Bladkorven staan te ver weg. Plastic container vaak vol.

298. Ophalen van zowel restafval als gft dient minimaal 1x per 2 weken te gebeuren!

299. Wij zijn heel tevreden over het inzamelen van het afval zoals het nu is geregeld. Alleen zou het plastic afval ook nog apart thuis opgehaald kunnen
worden.

300. De containers voor PMD zijn vaak vol en de omgeving vervuilt. Meerdere gemeenten besluiten om met deze scheiding te stoppen, aangezien dit
niet het gewenste resultaat heeft, integendeel. Bovendien wordt in grotere steden die scheiding niet toegepast (b.v. Den Haag). Wat zijn we dan aan
het doen hier? De kosten voor het afleveren van overig huishoudelijk afval bij het milieupark zijn hoog (wil je enkele kleine dingen < 1 m3 kwijt moet je
toch het volle pond betalen.)

301. Plastic container zijn regelmatig vol .moet meerder keren geleegd worden. Bladkorven staan niet op genoeg plaatsen en zijn veel te vroeg weer
weg. Na flinke wind liggen alle bladeren in mijn voortuin. Moet regelmatig met bladeren naar milieupark rijden.

302. Tevreden over ‘t bestaande systeem

303. nee

304. In zomer restafval te weinig ophaalmomenten

305. Containers in de wijk zijn fijn en handig.

306. We hebben een prima systeem, blijf daar a. u. b. met de vingers van af.

307. Plastic ophalen 1x per week of 1x per 2 weken in de straat zou fijner zijn dan dat ik het moet wegbrengen naar de container. Stimuleert me meer
om te sorteren. Frituurvet kan ik in Heythuysen alleen kwijt bij de milieustraat. Een container bij 1 van de supermarkten zou handig zijn. Oud papier is
nu 1x in de 2 maanden. Dat betekend dat de dozen zich hier behoorlijk opstapelen. En mochten we door bijv een vakantie of weekendje weg het
ophaalmoment missen betekend dat dat ik voor 4 maanden oud papier in huis heb staan. Wegbrengen naar de milieustraat is ook niet handig. Hier
vind ik alles netjes in dozen en daar moet alles er weer uit. Voelt als dubbel werk.

308. De scheidingscontainers in Kelpen-Oler zijn gewoon slecht je kunt er de plastic b.v. heel slecht in kwijt de containers in Grathem zijn perfect.

309. Bladeren (in bladkorven): de bladkorf die bij ons in de buurt staat is veel te klein voor het aanbod van bladeren. Is snel vol en daardoor veel
bladeren die ernaast komen te liggen. Op andere plaatsen staat een veel grotere terwijl het aanbod van bladeren een stuk minder is. Gevraagd bij
Gemeente Leudal om bladkorven om te wisselen maar dat ging hier niet en het ging daar niet. Moeilijk blijkbaar voor Gemeente Leudal om snel en
adequaat te reageren.

310. Zou fijn zijn als kunstof thuis opgehaald. Denk dat er dan veel meer gesorteerd zal worden
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311. Ben zeer ontevreden over de nieuwe ondergrondsePMD bakken die er geplaatst zijn door de Gemeente in Roggel op de brugstraat. Ten eerste is
de invoerklep veel te klein en ten 2e een te kleine inhoudt van de bak! Laatste maanden staan er te vaak weer zakken die niet passen naast of rondom
de containers, ook kleine zakken staan er dan gewoon.

312. N.v.t.

313. Plasticbak zit vaak overvol met de gevolgen dat mensen de zak langs de container zetten. Idem met de kledingbak. Grijze container mag best net
als de groene iedere twee weken aan de weg.

314. Te weinig voor plastic. Regelmatig overvol.

315. Alles is goed geregeld. Hopelijk blijft het zo.

316. GFT: in de winter te vaak, in de zomer te weinig inzameling. Rest/Grijs: 1 x per 4 weken moet ruim voldoende zijn als men het juiste volume
container heeft. PMD: 1 à 2 maal per maand inzamelen in de straat. Dit is het grootste volume afval en op die manier is het volume restafval ook flink
terug te dringen.

317. Er zijn te weinig inzamelpunten. Textiel container wordt leeg geplunderd.

318. De textiel en plastic afval bak zit ontzettend vaak vol. Daarnaast mogen plastic verpakkingen er niet in. Zeer schadelijk, aangezien dit dus bij het
restafval komt. Ook luiers/incontinentie materiaal worden niet apart verzameld.

319. De huidige hoeveelheden afval die je kan brengen en in de containers kan aanbieden is perfect

320. Containers textiel en plastic zitten doorlopend vol. Bladkorven worden veel te weinig geleegd terwijl er wel veel gebruik van wordt gemaakt. GFT
container is te klein

321. Het restafval moet wel om de andere week worden opgehaald

322. Een 2 wekelijkse cyclus voor rest is max, zeker in de zomerperiode. Minder ophaal momenten resulteerde niet in minder afval! Dat zal alleen
illegale dumpingen stimuleren, wat zijn daarvan de koste? Dumpingen rondom milieu straatjes worden niet voorkomen door fancy borden, (camera)
bewaking kan dat wel doen

323. Helaas is de textielbak en plastic afval container zo vaak vol, dat je meerdere keren je afval mee naar huis kunt nemen. Er staat vaak ook veel
afval naast de container. De bladcontainer wordt te weinig leeggemaakt en dit meestal overvol.

324. Plastic afval inzamelingspunten zijn snel vol!! Milieuatraat is veel te duur. Grijze container veel te duur om extra aan de straat te zetten.

325. Ik vind het nu nog te doen om alles zelf naar de milieustraten te brengen maar kan me voorstellen dat dit voor ouderen niet te doen is. Liever zie ik
dat papier , plastic., glas, bluk ook aan huis opgehaald wordt

326. Oud papier zou elke maand moeten worden opgehaald in Heyrhuysen.

327. Jammer dat er vaak veel plastic zakken naast de containers liggen. Al is dit niet de schuld van de gemeente

328. De plastic container is vaak helemaal vol waardoor mensen dit naast de containers zetten. Jullie moeten dit vaker legen of ook thuis ophalen zoals
bijv de gft. Maar de mensen moeten hun spullen mee terug nemen als de container vol is en niet er naast zetten!

329. Containers vaker laten ledigen, zitten vaak propvol

330. Ik vind dat de plastic bak heel snel vol zit. Mensen zetten het afval erlangs en dat begint weg te waaien.

331. Grijze container en groen betalen per keer dat je deze aan de straat zet. Niet voor het aantal keren dat door de gemeente is vast gesteld. Wij
zetten de containers minder keren aan de straat als het maximum vanwege het beter scheiden van afval.

332. Wij leveren netjes het plastic in bij de daarvoor bestemde container maar deze is vaak overvol en dan ligt er rondom de container een berg
plastic. Lijkt mij niet de bedoeling. Actie: plastic vaker ophalen! En middels camera beelden de mensen die afval dumpen een boete geven!

333. Bladkorven zijn er veel te weinig. Woon op een straat waar zeker 20 eikenbomen van de gemeente staan. Geen enkele bladkorf meer aanwezig
terwijl die er vroeger wel stond. Heb hierover email gestuurd naar gemeente. Reactie was dat er bezuinigd moest worden en dat ik maar naar een
andere plaats moest gaan waar wel een korf staat. Op plaatsen met 3 of 4 bomen staan die wel. Aangezien dit bladeren van de gemeente bomen zijn
moet ik die dan ook in de restcontainer gooien aangezien de groene bak dan al vol zit. Gemeente veroorzaakt dit probleem dus geheel zelf. Ik woon op
de Haelerweg/kruising met Molenweg te Horn. Ga zelf maar kijken. Het hele bladbeleid moet herzien worden.

334. De enquête is niet volledig. Ik mis bijvoorbeeld matrassen. In Leudal belanden die in de bossen. Is dat de bedoeling? ....Zeer ontevreden. Grotere
steden hebben gratis veel meer mogelijkheden. De reden is onvoldoende research en kennis van de huidige wethouder. Er zijn voldoende
mogelijkheden inzake recycling maar Leudal weet die niet te vinden. Steden wel blijkbaar.

335. GFT zou vaker mogen, zeker in de zomer

336. PMD containers zorgen voor veel overlast bij omliggende woningen. (Gratis) ophalen zou beter zijn om mensen bewust te laten worden te moeten
scheiden. GFT wordt door ons geheel aan de dieren gevoerd, maar er is geen mogelijkheid om mijn groene container in te leveren.

337. Geen zakken voor plastic etc. beschikbaar in gem. Leudal. Nu gooien we het in vuilniszakken, maar blijkt dat die niet gerecycled worden omdat
het een zwarte zak is...? Bladkorven zijn er veel te weinig! Onze tuin ligt vol met 'gemeente bladeren' maar kan ze nergens kwijt. Plannen om restafval
te reduceren tot 1x per maand is niet te doen met kleine kinderen (luiers). Dan kun je wel een grotere vontainer krijgen maar betaal je onder aan de
streep veel meer dan 14x per jaar zoals het nu is. Voor de gemeente pure geldkwestie i.p.v. bijdragen aan het milieu. Dit werkt dumping in de hand, let
maar op!! En rondom de glasbakken mag vaker geveegd worden, ligt er vaak bezaaid met glasscherven, goed om je fiets/auto band op kapot te rijden

338. Openingen Kledingbakken en PMD bakken zijn vaak volgestopt met te grote zakken.

339. De containers voor plastic afval zij heel vaak vol. Wb gft en restafval: in de zomer vaker ophalen zou fijn zijn.
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340. Het plastic apart laten inzamelen (verzamelen in plastic zak) en laten ophalen aan huis net zoals restafval en GFT afval

341. Containers in de buurt liggen vol glas, en groot afval. Daarnaast bij leegmaken waait er veel plastic in de buurt..

342. Prima zo. Niets veranderen a.u.b.

343. -mensen moeten bladeren in hun tuin laten liggen gedurende de winter ivm biodiversiteit (IKL-info) -mensen moeten worden gestimuleerd een
composthoop/bak te maken en daarmee hun eigen compost ipv groen mee te geven aan gemeente ( IKL-info, eventueel ook via schooltuinen aan de
kinderen leren) -restafval kan teruggebracht worden tot een minimum door afval te scheiden (verpakkingsmateriaal, papier, glas). Centrale containers
zijn dan handig voor de kleine wekelijks zakjes restafval. Zelf brengen

344. Frequentie ophalen groene en grijze container is goed zoals het is. Dit zo laten svp.

345. In Neer wordt oud ijzer al vanaf de oprichting (1902) door de fanfare (thans Muziekplein) jaarlijks opgehaald en maandelijks is er een depot
geopend bij Derks Verhuur waar men het oud ijzer naar toe kan brengen. Ook de gehele PR hierover regelt de vereniging zelf en wordt alles gedaan
door vrijwilligers. Hiermee zijn kosten voor de vereniging gemoeid. De netto opbrengst is voor de vereniging die met deze middelen de muziek cultuur
in Leudal mede in stand houdt. Overigens voeren muziekverenigingen in andere dorpskernen van Leudal dezelfde actie. Gemeente Leudal moedigt de
inwoners in haar externe communicatie hierover helaas niet aan, in tegenstelling tot de Gemeente Peel en Maas. Mijn advies is dan ook deze
inzamelingsopties, net zoals oud papier acties, jaarlijks/maandelijks/wekelijks te communiceren op de "Afwalwijzer" 2022 en/of in de wekelijkse
nieuwsbief

346. PMD-afval ligt en staat vaak naast de containers Te weinig bladkorven geplaatst Kleine container GFT niet altijd voldoende bij grote tuin

347. Ik breng mijn PMD en glas naar de bakken bij het zwembad Haelen. De andere bakken in Buggenum etc. hebben te kleine openingen. PMD afval
aanbieden in een plastic zak is dubbel op

348. bladkorven zijn een half uur nadat ze geleegd zijn alweer helemaal vol. vaker ledigen of meer korven plaatsen

349. Wij hebben een gemiddeld gezin waarvan we afval zeer goed scheiden maar hebben wel om de week de container restafval vol. Wij zien het dus
niet zitten dat de container maar 1x in de maand geleegd wordt! In het buitengebied wordt het oudpapier maar 1x in de 3 maanden opgehaald ben dat
is ook erg weinig!

350. Ben te vrede hoe het nu geregeld is 2x per vier weken het rest afval. En vind ook dat dit niet gewijzigd moet worden. Dit gaat de gemeente meer
werk opleveren door het illegaal dumpen van afval. Het enige wat er schort is dat het buiten gebied zelfs de bladeren van de bomen van de gemeente
mag afvoeren. En dat is opzicht niet heel erg mits het niet gaat om veel eiken gaat in de straat. En dus zouden de buitengebieden ook een oplossing
moeten worden geboden door bv het op een plaats neer te leggen en het opgehaald wordt door de gemeente.

351. Het is meestal wel een rommeltje bij de containerparken. En hondenpoep hoort er toch ook bij te staan ? Ik betaal netjes mijn hondenbelasting en
ruim ook altijd de stront op. Van de hondenbalasting vaker de afvalbakken leegmaken en er meer plaatsen in de kern. Maak ook in het centrum een
omheind losloopgebied voor honden.

352. Pmd container wordt te weinig geleegd, puild mn na t weekend over. Mensen zetten hun troep naast de bakken. Kloosterstraat roggel

353. Bladeren zit vaak al direct vol, hier staan veel bomen. Plastic erg jammer dat er geen controle mogelijk is op wat mensen hier allemaal dumpen

354. KCA via milieustraat supermarkt, maak nooit gebruik van afhaalservice.

355. Het inzamelen is prima geregeld, ook middels verenigingen en part.bedrijven.

356. 1:PMD in de wijk wegbrengen zo vaak als je wil is prettig ivm geur.

357. Het is prima geregeld a.u.b. niets aan gaan veranderen

358. graag containers met grote opening om minder te hoeven inpersen

359. Prima zo.

360. We zijn zeer tevreden zoals het nu is wijzig AUB niets .

361. kca zal wel 2 x per jaar worden opgehaald, maar ik weet niet waar. En oud ijzer?

362. Plastic containers zijn erg snel vol ( ook vaak van passanten). Bladkorven wat weinig in het hoogseizoen. Glascontainers zijn erg gehorig voor de
buurtbewoners.

363. Rest afval op halen moet beter worden

364. Er ligt elke week een enorme berg rotzooi op het plein hier in Neeritter en mensen kunnen het afval niet kwijt. In de zomer zijn er steeds vaker
echt warme dagen en dan is 1x per 14 dagen groene container ophalen niet meer voldoende. Is er een lange termijn visie hierop?

365. ijzerinzameling is niet geregeld of wel?

366. Wij zijn tevreden over het inzamelen van afval in onze gemeente. Wat betreft het PMD betreft zou het fijn zijn als daarvoor plastic zakken te koop
worden aangeboden, die vervolgens ook tweewekelijks gratis opgehaald worden, zoals in de gemeente Horst.

367. Containers voor plastic afval regelmatig overvol. KCA zou in een container verzamelt moeten worden en regelmatig geleegd moeten worden, 2
keer per jaar op een tijdstip dat werkende mensen niet uitkomt is niet slim als we met zijn allen KCA uit het grof afavel willen halen.

368. Zwerfafval veel te weinig bestreden en verwijderd
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369. Alle containers in wijken voor textiel, PMD en glas zodanig inrichten dat ze minder vervuilend zijn voor de directe omgeving. Deze locaties voorzien
van een waarschuwingssysteem dat een beheerder informeert als illegaal afval wordt gedumpt en/of containers vol zijn. Er kunnen kosten bespaard
worden door klein chemisch afval niet meer 2x per jaar op te halen maar structureel gratis te laten afleveren in milieustraat. Locaties waar oud ijzer
gratis kan worden afgeleverd duidelijk kenbaar maken. Eventueel telefoonnummers vermelden van mensen die dit oud ijzer thuis komen ophalen.

370. de containers in de wijk zijn altijd overvol, dit geldt voor de oude containers, maar ook de ondergrondse containers, dit verloederd de omgeving,
omdat de inwoners de spullen niet meer terug mee naar huis nemen > zorg voor voldoende leging, geef desnoods aan wanneer geleegd wordt dan
kunnen inwoners hierop anticiperen. Bladkorven bieden slechts voor enkele groepen inwoners een oplossing, de groene container aan huis is voor
mensen met een grotere tuin of veel bladeren niet toereikend. Frituurvet bij milieustraat:? dat gaat volgens mij niet werken, is ook niet bekend bij de
meeste inwoners: geldt dit alleen voor vast vet of ook voor vloeibaar vet?

371. Containers in de wijk (PMA, Glas, Kleding) zijn soms vol. Bladkorven mogen er meer en langer staan en vaker geleegd worden.

372. Het is mij niet duidelijk of het plastic afval in speciale zakken moet worden gedaan voordat het gedeponeerd kan worden.

373. Vaak zijn de plastic en kleding inzamelbakken vol en ligt het ernaast.

374. Opening/klep textielbak stroef, klein en hoog. Daarnaast zit 't ding meestal vol.

375. Geef meer plekken voor het afgeven van frituurvet. De flessen die in de grijze afvalbak moeten kunnen besparing opleveren. Ook mag er meer
ruchtbaarheid gegeven worden aan de mogelijkheden om dit af te geven.

376. oud papier is maar 1 keer per maand in te leveren. De milieustraat is beperkt open en als men er naar toe gaat dan is het ontvangst zeer
onklantvriendelijk, de wachttijden zijn lang, men wordt onbeschoft behandeld en inleveren is ook erg lastig door de houding van de medewerkers.

377. Een keer in de 2 weken het GFT afval ophalen is een te lange periode zeker in de zomer met warme dagen.

378. Metaal? In de container? Ijzer is een metaal en die mag toch niet in de container.

379. Containers PMD en textiel zitten te vaak vol. Mensen zetten de zakken gewoon naast de container wat overlast geeft. PMD containers worden ook
door Belgen (auto's met Belgisch kenteken) gebruikt. Volgens mij niet de bedoeling.

380. Tevreden over oa glasinzameling. Alleen jammer dat er bijna altijd veel kapot glas rondom bakken ligt. Per ongeluk, pech, etc. Misschien om er
bezem bij te zetten?

381. Groene container stinkt in de zomer, dan graag meer ophalen. Klein chemisch afval is op tijdstippen dat we aan het werk zijn.

382. Geen verandering, ben tevreden

383. Zou graag een papiercontainer in het dorp willen hebben. 1 x maal 4 weken aan de straat zetten is wat krap.

384. Bij de vragen waar ik ontevreden heb geantwoord, zou ik niet eens weten hoe dit soort afval aan te leveren.

385. Pmd afval moet in doorzichtige zakken, maar deze zijn duurder dan de zwarte. Omdat GFT maar eens in de twee weken geleegd wordt,
scheidden wij dat niet. Ik ga bijvoorbeeld geen 2 weken met vleesafval e.d. zitten. Zeker niet in de zomer. In de GFT kan het ook niet in plastic ofzo
verpakt worden. Chemisch is de bak te klein voor als die maar 2x per jaar geleegd wordt.

386. restafval kan 1 jaar per maand, de gft container graag in de zomermaanden 1x per week zeker in de bebouwde kom. want de gemeente
adviseert meet groen in de tuin om het grondwater weg te lopen lopen. daarom restafval in de zomer 1 x per week om het gazon weg te krijgen.

387. kleine vierkante bladkorven zijn vaak vol (Brugstraat/Molenweg Roggel) en dan moet ik uitwijken naar een open bladkorf (Ophoven/Heverstraat of
Molenweg/Parklaan) Terwijl op de Brugstraat/Molenweg voldoende ruimte is voor een grotere open bladkorf. En mogelijk ook voor meer mensen
wenselijk als ik zie hoe vaak er veel blad naast gegooid wordt.

388. gewoon bij het oude houden anders werk je afvaldumpingen in de hand, en dat is nog veel duurder.

389. - de glasbakken, PMD-bakken en textielbakken zijn vaak vol! Vaker ledigen of grotere bakken zijn welkom. - moeilijk om plat glas kwijt te raken.

390. Ik ben tevreden omdat ik dichtbij de milieustraat woon. Ik zou het wel prettig vinden als deze containers vaker geledigd worden of een milieustraat
erbij in Roggel. Er wordt te pas en te onpas veel rotzooi bij de containers gedumpt, wat op het milieupark thuishoort. Hoe los je dit laatste op? Hoe
maak je bewoners bewust dat dit niet kan? Camera's, Boa's, meer huis aan huis ophalen????

391. PMD bakken soms wat wringen met de zak om die erin te krijgen. (voorbeeld Baexem heeft een veel soepeler systeem dan Haelen(bij de Coöp).

Vraag 9: Welke ideeën heeft u om het scheiden van afval makkelijk te maken?
1. Hhh

2. Geen

3. Ik ben tevreden over hoe het nu gescheiden kan worden

4. Aparte container voor plastic. Vaker ophalen van grijze container.

5. In plaats van doorzichtige zakken PMD aan de weg te zetten, wat de vraagstelling was eerder in deze enquête, zou ik opteren voor een derde
container

6. Meer voorlichting en de rest laat zo als het is.

7. indien mogelijk op meerdere plaatsen containers plaatsen voor PMD/Glas

8. Geen
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9. Meer huis aan huis ophalen....ook bijvoorbeeld een oude bank. In het Noorden gebeurt dit 1x per week aan eind van de straat

10. Een lijst of poster, wat wel en niet gescheiden moet worden. Dit bestaat al maar ik weet dat er nog altijd mensen zijn die dit niet goed weten.

11. supermarkten e.d. verplichten niet alles in plastic te verpakken en statiegeld op blikjes maar ook op petflessen

12. .

13. Aparte inzameling voor baby luiers

14. Ik gebruik verschillende bakken in de garage om alles alvast gescheiden in te doen

15. Grotere groene container of een tweede groene container. Bewust wording stimuleren door veelvuldig communicatie

16. Pmd niet in plastic zakken ophalen, weer meer plastic! Dan een container erbij, half voor pmd half voor glas. Niks geen zakken aan de straat, zou
weer terug zijn naar af. Was vroeger ook, zakken worden kapot gebeten door honden, katten of ander ongedierte. Pas op bepaalde tijd aan straat
zetten werkt niet, toen niet en nu zeker niet! Mensen werken en slapen zeer flexibel en zetten hun afval aan straat voordat ze gaan slapen of werken.

17. het 2 wekelijks ophalen van pmd in doorzichtige plastic zakken zou erg fijn zijn. eventueel ook het ophalen van glas. vooral voor mindervaliden zou
dit een uitkomst zijn.

18. Financiële prikkel is het beste

19. Ik zou eerder voor meer containers, of ondergrondse gaan, i.p v. Plastic zakken. Dit wordt een rotzooi op de straat en trekt ongedierte aan

20. Versnipperen van plastics ed.

21. Beter kenbaar maken welke materialen gescheiden kunnen worden en welke besparing dit inhoudt. Betaling per kilo rest afval

22. Meer centrale punten in de wijk om afval weg te brengen.

23. Zoals het nu is ingericht voldoet voor ons. Zials eerder gezegd zullen de milieuparkjes in het dorp vaker geleegd moeten worden. Deze zijn
nagenoeg altijd overvol.

24. Zorgen voor een goede voorziening in de dorpen. Waar voldoende plaats is en regelmatig schoon gemaakt wordt

25. Meer milieuparkjes, met meer diversiteit aan afvalsoorten.

26. la la la

27. - Betere voorlichting - Voorkomen dat men in de keuken groente en fruit samen met plastic in één afvalemmer gooit - PMD afval waar etensresten
aanzit kan niet lang in een plastic zak in de garage bewaard worden, simpelweg vanwege de stank. Het is zonde om dit PMD afval met etensresten in
de restafvalcontainer te gooien, van de andere kant is het ook zonde om een halflege plastic zak al naar de milieustraat te brengen. - Heb verder echt
geen behoefte aan nog meer containers thuis voor PMD en / of oud papier. De milieustraat werkt prima (mag weliswaar verfraaid worden in Ell) en
verenigingen verdienen ook nog wat aan het ophalen van oud papier en oud ijzer. Zeker niet veranderen dus daar waar het werkt.

28. Veel meer op voorlichting inzetten en mensen bewust maken, zo min mogelijk ervoor laten betalen; “afval bestaat (toch) niet”?

29. Vind zo als het nu gedaan wordt prima !

30. Vaker ophalen aan huis en zorgen dat de wijk containers altijd ruimte hebben. Zorg dat evt afval langs de containers snel opgeruimd wordt

31. Ik dacht dat we al goed bezig zijn

32. - Betere, centraal gelegen, inzamel plaatsen. - Beschikbaar stellen van (vouw)karretjes om je afval makkelijker naar een inzamel plaats te brengen.
- Uitbreiding/vergroten inzamel plaats of vaker ledigen.

33. Als ik meer aparte containers had dan was het ook gemakkelijker sorteren.

34. Vaker ledigen van containers op de milieuparkjes. Oud papier maandelijks ophalen bespaart veel troep in de openbare ruimtes. Straatvuil beter
opruimen.

35. voorlichting en opvoeding geen mentaliteit van- als ik het maar kwijt ben. plastic tas of zak past moeilijk in de mond van de container. nu wordt er
veel rotzooi neergezet.

36. Een extra container in de wijk voor luiers. Standaard de grijze container 1x per 2 weken ophalen voor hetzelfde tarief als 1x per 4 weken. Een
speciale (huis)container voor plastic. Dit voorkomt dat personen plastic in de grijze container gooien.

37. Mogelijk nog een uitgebreidere splitsing van scheidingsproducten in de bestaande mileuparkjes en kijken of deze parkjes nog op enkele plekken
meer gerealiseerd kunnen worden.

38. Meer informatie over wat het oplevert

39. Iedereen een extraatje aanbieden die steeds beter sorteert

40. Geef geregeld tips en herhaal deze eventueel in een nieuwsbrief die huis aan huis wordt bezorgd. NIET digitaal, daar heeft niet iedereen de
mogelijkheid toe.

41. Containers plastic vaker legen of plastic huis aan huis ophalen

42. Geen

43. Bv het leveren van bio container zakken waar de gft container schoon door blijft en er geen maden in komen als je etens resten bij de gtf doet.

44. zou het niet weten

45. geen
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46. Meer voorlichting.

47. Laten zoals het is

48. Heb ik al aangegeven bij de vragen. Vooral ook denken aan oudere mensen die alleen zijn, geen auto meer rijden en niet zo gemakkelijk lopen en
zeker niet met grote zakken.

49. Niks, houden zo met afvalcontainers in de wijk

50. Zorg dat de inwoner gemakkelijk het afval gescheiden kan afleveren. Bij milieuparkjes kan dit 24/7. Zorg dat de afvalverwerking makkelijk en, als
je het aanlevert tegen redelijke kosten kan. Anders gooit men het in de natuur. Opruimen door deg gemeente is extra duur

51. meer ondergrondse containers

52. Overheid breed de discussie voeren met de verpakkingsindustrie. Blijf het vreemd vinden dat altijd enkel naar de laatste schakel van de keten
wordt gekeken: de eindconsument. Pak de hele keten aan waarbij ook de supermarkten. Ander punt: zet in op educatie en voorbeeldgedrag bij
basisscholen. Punt 3. Creëer een platform waar inwoners hun tips / best practices kunnen delen. Voor andere suggesties zie vorige antwoorden.

53. Een inzamelpunt voor luiers zou zeer wenselijk zijn

54. 1. Minder verpakking. Een uitstekend voorbeeld is de medicijnverpakking. Die wordt tegenwoordig thuis afgeleverd. Om één tablet zitten 4 (!)
verpakkingen. Naar men zegt in de apotheek: dat is door de overheid bedacht. 2. Het is struisvogelpolitiek om op grote schaal afval te verminderen,
Mensen hebben de afval die ze hebben. Wel kan die veel milieuvriendelijker.

55. Afval verminderen is eerste prioriteit. Fabrikanten te beginnen met minder luxe verpakkingen En boete,s voor mensen die de regels niet naleven De
kosten van de. Milieustraat zijn te hoog Daarom meer zwerfafval

56. Betere voorzieningen en met name voor gft in de zomer een oplossing die hygiënischer is!

57. Meer ophaalmomenten van afval ook in het buitengebied, waar Leudal genoeg van heeft.

58. Ik zou liever een PMD container hebben en restafval in betaalde zakken. Wij hebben al een 60L PMD afvalzak per week bij een huishouden van 4p!
Restafval gaat hooguit 1x p 4w / 6w aan de weg!

59. We zijn op de goede weg. Het wordt tijd dat de producten in milieuvriendelijke verpakkingen aangeboden wordt

60. Wat mij betreft is het makkelijk genoeg.

61. Meer ondergrondse parken MET cameratoezicht en hierdoor betere controle op vervuiling. Huidige frequentie ophalen containers grijs en groen is
voor nu net voldoende met een 4 persoons huishouden

62. Laten zoals het nu, geen aanpassingen

63. Vooral laten zoals het nu is!!

64. Container voor PMD die wekelijks opgehaald wordt (niet met zakken die open gehaald kunnen worden, mensen worden meer gestimuleerd
hierdoor)

65. Geen. Afvalscheiding is voor ons al gemakkelijk genoeg.

66. Meer capaciteit op de wijkparkjes

67. Container met plastic, geen plastic zakken!!! Plastic zakken moet je binnen laten liggen en gaan stinken. Container staat buiten. Ik denk dat afval
beter gescheiden wordt op deze manier

68. Meer centrale punten in de wijk.

69. Werk met persoonlijke passen. Nu wordt het milieupark in Ell gebruikt als dumpplaats ook door bewoners van buiten het dorp. Zet er desnoods
camera toezicht neer of laat BOA's het achtergelaten dump afval controleren om eventuele adressen of naamgegevens tussen het afval. Het is een
doorn in het oog.

70. Opzich denk ik dat het relatief goed geregeld is in de gemeente leudal, maar als er een voorbeeeld aan peel en maas genomen zou worden met
betrrekking tot het gemeentestort dan denk ik dat de milieuparken in de wijken er netter bij zouden liggen en het aantal illegale stortingen in de
gemeente drastisch zouden verminderen. Maasland hanteert bezopen tarieven en de mensen die er werken hebben benul van inhoud (m3). Het is een
absurd verdienmodel over de rug van de inwoners van de gemeente met her gevolg dat mensen die het niet zo breed hebben er voor kiezen hun afval
elders te dumpen.

71. Geen wijzigingen ; kost alleen maar meer geld

72. Ik vind het zo goed!!

73. Meer containers - papier - plastic,blik drinkpakken

74. gaat prima zoals t nu geregeld is !! ik breng zelf wel t plastic naar de daarvoor bestemde container

75. Zoals het nu gaat is harstikke prima, ga a.u.b. NIET MET DIE PLASTIC-ZAKKEN AAN DE SLAG, het wordt een grote ergernis, rotzooi ik ga daar
niet aan mee doen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

76. goeie voorlichting wat mag wel en wat mag niet in de container

77. Milieustraat zou gratis moeten zijn. En de medewerkers van de milieustraat moeten minder politie agent en meer klantvriendelijk worden.

78. Zoals het nu gaat vindt ik ruim voldoende qua afval scheiding. Al het afval gratis kunnen inleveren zal tot minder dumpingen in de natuur zorgen.

79. Zoals wij het doen vind ik prima
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80. Soms is het twijfelachtig waar iets bij hoort; op alle verpakkingen zou meer en correcte informatie moeten staan. Ophalen van meer gescheiden
afval is (vooral voor ouderen) een goede verbetering lijkt me zo.

81. Geen. Scheiden van afval is al simpel genoeg. Mentaliteit van het volk moet anders.

82. Goedkoper maken van GFT. Vaker papier ophalen.

83. _

84. Vaker ophalen aan huis, met name pmd. Containers zijn vol en in de nieuwe containers is het gat te klein. Daar past geen vuilniszak in.

85. Is prima zo

86. Ophalen aan huis voor alle soorten afval aanbieden

87. Pmd in grijze container verzamelen en ophalen. Restafval wekelijks ophalen in sterke plastic zak om te voorkomen dat dieren deze stuk bijten.

88. Kijk naar bijvoorbeeld gemeente Horst waar naast bladeren ook ander tuinafval naar permanente korven kan worden gebracht.

89. Inleveren milieu vervuilend afval duurder maken. Aan huis ophalen zal ook helpen

90. Daar wij het in het noorden v h land ook zien via de gemeente zakken aangeleverd krijgen en deze 1 x pw aan de weg. Net zoals glas. Ideaal en
vooral handig ook voor de oudere mensen.

91. In de zomer vaker gft aan de straat kunnen zetten. Ivm stank wordt het dan nogal eens bij het restafval gedaan

92. Bak voor papier en een voor pmd En voor glas

93. De grootste maat restafvalcontainer niet meer aanbieden zodat men gedwongen wordt te scheiden....... Daarbij hoort dan wel ruime capaciteit van
de wijkparken en dus ook voldoende legen van de containers aldaar. Verder, hoe meer aan huis opgehaald hoe makkelijker voor de burger. Voor mij
niet nodig, maar ken genoeg mensen die het maar gedoe vinden als ze het weg moeten brengen.

94. Pmd container aan huis Vaker papier ophalen

95. Glas en plastic aan huis ophalen

96. Mensen stimuleren naar milieuparkje in de wijk te gaan. Dit parkje regelmatig ledigen. Eigenlijk vind ik het prima zo. GFT vaker aanbieden (al
eerder in deze enquete geschreven). GFT en restafval in rekening brengen naar exacte aantal ledigingen.

97. Geeb

98. Containers in de buurt vaker legen. Afgelopen jaar waren ze vaak vol.

99. Wekelijks pmd en gft ophalen en meer betalen voor restafval wat 1x per maand oogehaald wordt. Zo worden problemen bij containers voorkomen
en gaat iedereen meer afval scheiden.

100. Bv doorzichtige zakken beschikbaar stellen voor pmd en deze huis aan huis ophalen 1xper 2weken

101. De containers om zelf afval weg te brengen moeten op meer plaatsen staan, plus vaker leegmaken.

102. Evt.nog een plaats erbij

103. Zie mijn eerder antwoord

104. Zorg ervoor dat ik niet met afval moet gaan slepen naar de milieu parkjes. Kom dus huis aan huis afval ophalen PMD middels de grijzen container
GFT in de groene container en de restafval in restafval zakken. Glas en textiel kan ik nog in de containers deponeren op de bekende plaatsen.

105. De opmerking dat ik kosten zou besparen is onzin. Het afval gebeurt door mij secuur. Daardoor zet ik de container minder vaak buiten. Toch moet
ik volle bak betalen. Klop niet. En de milieubelasting gaat omhoog? SCHANDALIG. Wordt de uitslag van de enquete gepubliceerd??????

106. Ik ben tevreden met de huidige mogelijkheden

107. PMD in grijze container en restafval in gratis zakken

108. Meer en duidelijke informatie.

109. x

110. Graag voldoende plastic zakken om goed te scheiden

111. Campagne voeren om GFT niet in de grijze container te deponeren. Uit uw onderzoek komt naar voren dat daar nog veel te winnen is ) Tegen
kostprijs compostvat aanbieden waar GFT perfect wordt omgezet in uitstekende compost en op deze manier bijdraagt aan de gewenste
kringloopdoelstelling.

112. Geen praktische. Het valt wel op dat er veel mensen zijn die in het weekend hun afval kwijt willen. Dit levert overvolle plaatsen op. En dat terwijl de
containers toch vaak leeggemaakt worden. Er moet misschien gewerkt worden aan de bewustwording.

113. Zorg dat het zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Een uur in de rij bij de milieu straat om een klein ding af te geven werkt niet. Het risico
bestaat dat het gemakkelijk in de verkeerde bak terecht komt. Ook vind ik het fout dat inleveren van zwaar milieuvervuilend piepschuim betaald moet
worden of in de restcontainer mag worden ingeleverd. Eigenlijk moet het beloond worden om dit soort afval in te leveren. Nu moet je er voor betalen,
met gevolg dat het gedumpt wordt waar het niet hoort. In de afvalstoffenwijzer staat dat je piepschuim goed kunt recyclen.

114. Uitleggen waar het gescheiden afval terecht komt en wat ermee gedaan wordt zodat men niet meer denkt dat alles op een hoop komt. Niet alleen
op de website van de gemeente maar huis aan huis in een flitsende folder. Het heeft geen nut om te vertellen dat er van het groenafval gratis tuinaarde
voor terug komt. Dát is geen reden om te scheiden. Zorg dat de containers vaak genoeg geleegd worden zodat er niks meer naast gezet hoeft te
worden. Haal de groene container in het voorjaar en zomer elke week op.
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115. Geen eigenlijk. Als iedereen gewoon zijn eigen troep opruimt ipv alles maar op de weg te gooien en de hele natuur kapot te maken.

116. Geen

117. Het laagdrempelig maken (goedkoop en makkelijk) om afval weg te brengen. Dan stimuleer je afval scheiden en afval verwerken cq aanbieden
zoals het hoort. Huidige ontwikkelingen werken juist averechts. En ben overtuigd dat het op lange termijn ook duurder is.

118. De voordelen promoten. Met een wandeling of fietstochtje. Doelen stellen, stimuleren en eventueel belonen.

119. De bedrijven minder verpakkingsmateriaal te laten gebruiken.

120. Extra container voor plastic afval met ook een extra route. Of gecombineerd Dit afval is het meest volumineus

121. - Minimaal iedere 2 weken elk soort afval ophalen anders krijg je menging. Slechts 1x4 weken grijze container is veel te weinig; onhygiënisch, te
vol. Liever meer betalen dan slechts eenmaal per maand. - Het feit dat er veel groen in de grijze container zit in leudal komt naar mijn idee omdat de
tuinen gemiddeld groot zijn in leudal. Dan is bepaalde tijden in het jaar de groene container te klein. - plastic zakken met PMD geven rommel, waaien
weg, etc. Indien zakken gekocht moeten worden gaan bewoners dumpen of in grijze container. Huidige verzamelcontainer prima, anders eigen
container. - scheiden na inzameling is vanuit milieu mogelijk zelfs beter dan scheiden in huis.

122. Grotere GFT container

123. Aparte bak voor papier en plastic en glas. Ik sorteer het al in huis.

124. Kosten verlagen aan de personen die goed doen scheiden.

125. geen idee

126. pmd niet in plastic zakken maar in containers ophalen.

127. Regelmatig ophalen

128. door ongescheiden containers niet te ledigen

129. Op meer verpakkingen statiegeld heffen, en dan nu meteen en niet nog jaren wachten!

130. Het uitbreiden van het aantal containers voor de diverse soorten afval.

131. Minder duur maken, zodat de prikkel/motivatie blijft. Als het te duur/duurder wordt ga ik het gewoon weg en kijk ik niet naar de gevolgen. Als ik het
dan maar kwijt ben.

132. Zorg ervoor dat de PDM bakken tijdig worden leeggemaakt. Niets zo vervelend om daar aan te komen en de bakken zijn vol. Geeft ook vervuiling
want de mensen nemen het afval iet meer mee terug maar gooien het naast de container. Voor inwoners die geen vervoer hebben zou het wenselijk
zijn dat het grof snoeihout aan huis wordt opgehaald. Kan nu niet waardoor er steeds een beroep gedaan moet worden p een goede buur.

133. Meerdere containers, ook papier en plastic/blik/drankkartons

134. ik zou willen dat de overheid regels maakt om winkeliers te dwingen minder plastic verpakkingsmateriaal te gebruiken. Dit resulteert dan
automatisch in minder afval waardoor ik ook minder hoef te scheiden

135. Plastic zakken voor plastic ed.1x per week of 2 weken Groene container iedere week ledigen Grijze container ook iedere week aan kunnen
bieden Laat de bewoners betalen per keer of per gewicht. Scheiden is belangrijk, maar in de zomer kijk ik welke container het eerste langskomt. Dit
doe ik vanwege de stank en ongedierte. Dat is jammer.

136. Mijn voorkeur gaat uit naar verlagen van restafval door een of meerdere van onderstaande operaties : • Aanschaf 240 L GFT container met een
ophaalfrequentie van tenminste 26 keer / jaar. De zienswijze van Maasland dat deze te zwaar zouden zijn (info van ca. 20 jaar geleden toen ik raadslid
was in gemeente Halen) is onwaar want in vele delen van Nederland worden wel 240 L GFT containers gebruikt. Mijn inziens zullen 240 L
restafvalcontainers gemiddeld zwaarder zijn dan 240 L GFT afval containers omdat de restafvalcontainers puin bevatten. • Vaker GFT inzamelen met
140 L containers 52 keer i.p.v. 26 keer / jaar • 2 stuks 140 L containers gratis beschikbaar te stellen voor GFT afval bij een frequentie van 26 keer /
jaar. Eventueel hogere ophaalfrequentie • Bonus verstrekken voor bewoners die een kleinere restafvalcontainer willen hebben. Tevens het behouden
van de PMD containers in de buurt. De idee om zakken op te halen met PMD materiaal keur ik ten stelligste af. Het gebruik van zakken wordt een
grote rotzooi (het open trekken van zakken honden, katten, ongedierte etc. waardoor de rotzooi verspreid wordt over de weg.) • Scherpe randen van
blik/ijzer kan banden van fietsers /auto’s beschadigen. • De inhoud van zogenaamde “Lege” melk/yoghurt/pudding-pakken kan uitstromen op de weg
en veroorzaakt slipgevaar Met vriendelijke groeten Wiel A.M. Vermeulen, Statenlaan 8, 6085 AR Horn (L) Mobiel 06 2298 7305

137. PMD afval ophalen aan huis maakt het makkelijker. De verzamelpunten die we nu gebruiken zijn vaak erg smerig. Groente en fruit afval mag
vaker opgehaald worden omdat dat vooral in de zomer zorgt voor stank en ongedierte. Wellicht dit ook scheiden van tuin- / snoeiafval.

138. Gedragsbeïnvloeding stimuleren en en niet waan van de dag van milieuactivisten nastreven die goedbetaalde adviesbureaus bemannen.

139. Vooral niet het pmd huis aan huis ophalen. Dan moet het te lang blijven liggen! Pmd in ondergrondse containers in milieupark in de wijk.

140. Betere voorlichting en meer ondergrondse containers in de wijk of aan huis ophalen

141. Gewoon zo laten

142. Huis aan huis ophalen van plastic en oud papier

143. Voor meer soorten afval een gratis afvalpunt realiseren. Voorbeeld. Luierafval inzameling. Ontwikkeling regionale Afvalrecycling. Bijvoorbeeld
matrassen recycling. Door afval recycling in gemeente ook economische ontwikkeling en werkgelegenheid kansen.
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144. Minder verpakkingsmaterialen produceren voor je producten thuis te krijgen soms is het wel 2 tot 3 keer verpakt 1 keer is naar mijn mening
voldoende. Verpakkingen die uit teveel soorten materialen bestaan die niet samen gescheiden kunnen worden. (bv. plastic en papier) Plastic zakken
uitdelen om het PMD in te doen zodat het ook netjes in de container kan.

145. Geen

146. Bewustwording en standaardiseren

147. - vaker de plastic, glas textiel bakken legen. - huis aan huis ophalen van plastic - meer mogelijkheden voor frituurvet en batterijen

148. Geen mening

149. Een alles maler om afval kleiner en makkelijker vervoerbaar te maken voor vervoer in auto of fiets

150. Goede voorzieningen zoals meer kleinere milieuparkjes met glasbakken/pmd en veel meer bkadkorven

151. Om te voorkomen dat er restafval gedumpt wordt op plekken waar het niet hoort zou je per inwoner 5m3 gratis moeten kunnen afleveren bij de
millieustraat.

152. Is al gemakkelijk...

153. Frequenter legen van inzamelparkjes, stort toegankelijker maken, meer lokale brengvoorzieningen

154. Grote plastic spullen, zoals tafels en stoelen kun je niet kwijt. Vaak belanden die bij het restafval.

155. Vaker ledigen containers milieuwijkparkje. Ligt iedere week veel afval naast de containers, omdat de containers vol zijn. Anders gooit men dit in de
containers van het restafval. Gft en rest afval containers zeker 1 x per 2 weken ophalen, gaat anders ze stinken met warm weer. Laten betalen naar
gewicht van afval in container.

156. Met de huidige afvalbakken en containers in de wijk en ophalen papier is het prima geregeld!

157. Huis-aan-huis ophalen van afval zal bij mij thuis een groot verschil maken.

158. Graag op plastic verpakkingen vermelden in welke categorie het valt. Dus producent aanspreken.

159. Extra containers

160. -huidige pakket door gemeente nu aangeboden, aanhouden -afvalscheiding moet leiden tot lagere kosten,(als waardering) voor de burger

161. Meer aparte containers aan huis voor vooral plastic

162. Bewustwording dat afvalscheiding belangrijk is, veel mensen zijn laks en gemakzuchtig helaas.

163. Meer ophaaldagen of ondergrondse bakken.

164. bladafval van gemeentelijke bomen ook opruimen in buitengebied

165. Alles in een vuilnisbak en laten scheiden door een machine!

166. Misschien meer voorlichting richten op huishoudens die afval niet of beperkt scheiden. Beloon in plaats van bestraf goed/gewenst gedrag.

167. Te beginnen bij de leveranciers

168. Geen idee

169. gratis kratten per huishouden leveren om het afval te scheiden van o.a. glas en pmd

170. N.v.t.

171. Al eerder beschreven

172. Maak het milieu park aantrekkelijk nu is het vaak zo dat je gewoon moet betalen per m3 en dan zien ze het als rest afval (papier, metalen,
elektronica, pmt, en klein chemischafval,) Belonen van goed scheiden van afval. Vrij toegankelijke luiercontainers. Zorgen voor zakken of containers.
Misschien een digitale omgeving waardat je aan kan geven welke container men wil aanbieden. Zo kan er welicht sneller routes bereden worden.

173. Hoge ophaalfrequentie voor grondstoffen en lage ophaalfrequentie voor restafval papierinzameling overdag met gebruik van professioneel
inzamelen en niet met vrijwilligers avonds PMD aan huis inzamelen tarieven milieu straat aanpassen en een grondstoffen route en betaalde route
maken ook het buitengebied service bieden Aanbesteding uitschrijven om zo de partij te selecteren die de beste oplossingen tegen de beste prijs biedt
voor de gemeente Leudal

174. een manier om luiers apart in te zamelen zou ook veel restafval schelen

175. Kleinere containers, die elke week worden geleegd. Of duobakken

176. een container voor blik hier in de wijk erbij te plaatsen.

177. Op ieder product duidelijke instructies in welke container het mag afgevoerd worden.

178. niet nodig!

179. Ik vind het zelf wegbrengen van het pdm afval erg fijn. Een zak vol, weg, het ligt nergens te stinken of in de weg. Als je het 2 weken zou moeten
bewaren zou echt een bezwaar zijn. Pdm heeft vaak veel volume, dus zelf weg brengen helemaal fijn. Ik hoop ook dat dit zo blijft en ook met glas en
textiel.

180. Nettere en beter toegankelijke (beter ingerichte) wijkinzamelingspunten, gemeentelijke afvalapp perfectioneren en breder bekend stellen, mogelijk
klein KCA depot in wijkinzamelingspunten?
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181. Zorgdragen de we minder afval ontvangen van toeleveranciers. Dit voorkomt zwerfvuil en dit voorkomt een hele berg plastic in het huishouden.
Daarnaast moet het publiek goed geïnformeerd worden over de maatregelen en de effecten daarvan.

182. Rest in zak, pmd in container en groenafval ook in container. En dit ophalen

183. Ik zou t fijn vinden om klein chemisch afval beter kwijt te kunnen.

184. Huidige systematiek is prima.

185. Pak de bron aan; minder afval is minder scheiden.

186. het vaak genoeg komen op haalen

187. geen toevoegingen, woon in buitengebied en kom regelmatig in millieustraat

188. Restafval en oud ijzer ophaal dienst 1 x per maand mogelijkheid bieden om tegen een kleine vergoeding afval aan te bieden wat naar de
milieustraat zou moeten. Kan ism een vereniging te organiseren zijn

189. Geen

190. Ik heb weinig restafval maar betaal toch voor 12 containers per jaar waarom niet per container betalen zo betaal je alleen wat je vervuilt

191. Duidelijk op de verpakking zetten bij welk afval het hoort. Meer producten met statiegeld

192. Nvt

193. Bereidheid tot afvalscheiding vergroten door te faciliteren en alles aan huis op te halen.

194. Minder verpakkingsmateriaal

195. Voor mij is de afvalscheiding zoals hij nu is prima.

196. Punt waar luiers verzameld kunnen worden. Zeker als het plan van eenmalig per maand afval ophalen doorgezet worden. Het is niet realistisch
luiers 4 weken in de container te hebben liggen, denk aan stankoverlast plus de container veel te klein is.

197. Graag een pmd container aan huis

198. Een extra container voor plastic of papier aan huis zou ideaal zijn. Het staat altijd maar in de weg. En als we het naar de bestemming brengen en
het staat er propvol rijden we naar een ander dorp. Want het staat er al voor schandaal bij.

199. De gemeentelijker containers sneller leeg maken zodat ze niet vol zijn. Voor 1 persoon een goedkoper tarief maken.

200. Mensen die afval goed scheiden, belonen. Bijvoorbeeld de prijs voor restafval per aangeboden container berekenen. Wij bieden container maar
max.10 x p/jaar aan maar betalen evenveel als mensen die hem vaker aanbieden.

201. ik denk dat het vooral gaat om de instelling, hoe zkan er voor minder afval gezorgd worden. Tegenwoordig zit ongelooflijk veel verpakt in plastic,
grote porties. Een overdaad aan producten, zorgt ook voor meer afval. Verder denk ik dat bij levensmiddelen er kleinere verpakkingen aangeboden
mogen worden. Producten minder in plastic verpakken.

202. 1. PMD afval aan huis ophalen, al dan niet in een container. 2. De mogelijkheid om af te kunnen zien van een GFT container. Zelf composteren
moet gestimuleerd worden. 3. Vriendelijker en mee-denkend personeel op de milieustraat.

203. Zorgen dat niemand te ver van ondergrondse containers woont + dat die zelden te vol zitten. Ik zou de grijze container best willen inruilen voor
PMD afhalen aan huis (of een kleinere grijze container: zonder PMD zit de grijze container zelden vol). Vaker afhalen van GFT en/of PMD zou
bijvoorbeeld ook alleen in voorjaar en zomer kunnen. Dan heb je meer tuinafval + als het warmer is gaat afval sneller stinken. Dan is 2 weken soms erg
lang voor de groene container. Maak ook duidelijk wat en hoe gerecycled wordt. Veel mensen denken dat alles toch op één hoop belandt, dat motiveert
niet om afval te scheiden.

204. Het wordt al zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Ga vooral zo door, promoot meer en beloon goed gedrag!

205. Scheiden draagt alleen bij als de meerderheid echt ook doet scheiden. Als de helft dat niet doet dan kost het juist meer voor de
verwerkingsbedrijven. Daarnaast denk ik dat voorlichting Met cijfers over besparing, wat met het gescheiden afval wordt gedaan etc helpt om mensen
bewuster te maken

206. Het toevoegen van een karton container bij de glas, pmd en textiel bakken zou wel een toegevoegde waarde zijn aangezien het karton thuis
opslaan lastig is. Tevens een container voor luiers/incomatetiaal mag toegevoegd worden zodat dit niet bij gft afval moet. Voor ons echter nog niet van
toepassing.

207. HET IS ZOALS HET NU IS , GOED GEREGELD IN LEUDAL

208. Statiegeld op blikken en kleine flesjes, ook shampoo en dergelijke. Plastic, blik en verpakkingen óók scheiden!!! Een container aan huis voor het
plastic zou ideaal zijn!

209. Kleinere container goedkoper maken. Gft elke en kleine rest elke week ophalen, grote elke 3 weken

210. Mooi zo houden

211. Gft bak in de zomer wekelijks ophalen

212. Huis aan huis container voor pot afval. Dit is het afval dat het meeste voorkomt bij ons.

213. Meer mogelijkheden om het makkelijk kwijt te kunnen.

214. Geen, ik vind het prima zo.

215. Geen idee, er zijn mogelijkheden genoeg.
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216. Zie eerdere opmerkingen

217. vaker containers ledigen bij milieuparkjes. Voorkomt ergernis en overlast van ongedierte. En niet onbelangrijk dit voorkomt zwerfafval

218. Mogelijkheid om gft container een paar keer per jaar te laten reinigen (voor een redelijke prijs)

219. In gemeente peel en maas is het afval ophaal systeem goed geregeld. Veel minder restafval

220. Goed zoals nu geschied

221. Is prima zo. Mis alleen zoals eerder aangegeven container voor luiers.

222. Geen. Ik heb geen moeite met het scheiden van afval en vind dit vanzelfsprekend.

223. Vaker inzamelen aan huis

224. zou het niet weten .ieder weldenkend mens zou hier toch geen probleem van mogen maken

225. Ik zie liever niet dat ik plastic in zakken aan de weg moet zetten. Ik heb het in andere gemeenten gezien en vind het geen gezicht. Gemeente
Venlo heeft grotere grijze containers met 2 vakken: 1 voor restafval en 1 voor plastic

226. Ophalen door gemeente i.p.v. overvolle bakken ergens in het dorp of naar de millieustraat moeten.

227. Voor buitengebieden ook bladkorven neerzetten. Nu word er alleen maar alles in de kern gefaciliteerd

228. Laagdrempelig houden. Vaak genoeg de verzamelbakken legen en niet te ver weg plaatsen . De huiscontainers vooral s'zomers vaak genoeg
ophalen ivm stank en ongedierte overlast

229. grijze container per keer betalen, geen standaard tarief.

230. Geen

231. Prima zo

232. Ik zou niets veranderen daar ik vind dat ons gezin heg goed doet. Maar ik begrijp/zie ook dat er nog veel gezinnen zijn die het gewoonweg niet
boeit. Misschien een steekproef controleur/adviseur aanstellen en mensen opvoeden (helaas). In mijn werk ervaar ik juist dat dit werkt. Voorbeeld: in Ell
wordt bewoners gevraagd om oud papier op de straathoeken neergezet. De ophalers werken dan makkelijker en in mijn rol als chauffeur ervaar ik veel
meef veiligheid.

233. Evt meer verzamelpunten(buitengebied). En de containers op de verzamel punten vaker legen. Tevens is het wenselijk dat op de inzamel punten
toezicht komt dmv bijvoorbeeld camera's voor het dumpen van afval te voorkomen

234. Meer ophaal momenten aan huis en betere informatieverschaffing voor wat en hoe scheiden werkt.

235. zoals het nu gaat mag het gecontinueerd worden. wel dienen de plasticafval containers vaker geledigd te worden wat duidelijk zichtbaar is gezien
de "troep" die bij de containers achtergelaten wordt

236. zoals het ni is het goed

237. Een plastic container aan huis. Of bij allartementen complexen, een grote container waarvan 1vak plastic is en de rest, restafval is.

238. Meer verschillende containers thuis

239. PMD niet ophalen in een plastic zak en slechts eens in de twee weken! Wij, tweepersoonshuishouden, hebben wekelijks 3 curverbakken vol van
dit spul! Tweewekelijks ophalen is te weinig. Het levert stank op en evengoed heb je dan veel plaats in huis nodig. Dan dus al 6 curverbakken! Daar
hebben we geen plaats voor! Buiten opslaan kan niet in een zak wegens ongedierte dat op de geur van lege blikjes en pakken afkomt. Als dit gaat
gebeuren (in zakken en slechts eens in de twee weken) weet ik zeker, dat ik MINDER goed ga scheiden!

240. Ik doe het al erger mij alleen aan al het zwerfvuil in onze omgeving. Betere controle en het opruimen van al dat zwerfafval helpt zeer zeker ben erg
bang dat als men per kilo moet gaan betalen(mijn voorkeur heb dit in mijn oude woonplaats al gedaan)het zwerfafval nog een groter probleem word.

241. Ben eigenlijk wel tevreden met de mogelijkheden voor het afvoeren van het afval. Alleen ben ik er voorstander van om het storten bij het
milieupark veel goedkoper te maken of zelf gratis dit voor komt stortingen in de natuur en bij het rest afval.

242. Zorg dat er voor PMD, GLAS en TEXTIEL droppoints zijn (kleine wijk milieu pakjes)

243. Meer afvalcintainerplekken

244. Meer containers per huishouden voor verschillende afvalstromen

245. De milieu straat goedkoper maken zorgt denk ik voor minder dumpingen in de natuur

246. Misschien meer afvalbakken plaatsen, maar in principe is het geen grote moeite om het bij te houden, te scheiden en weg te brengen.

247. Wij doen t al prima, vinden wij. Alleen af en toe onduidelijk of iets bij PMD mag of toch niet... Afvalverzamelen zoals t nu is, is prima. Ik moet er
niet aan denken dat 1x per 2 weken PMD opgehaald wordt. Dan staan bij veel huishoudens 6 grote zakken klaar... in de garage of in de tuin, dat is echt
niet fijn! Wel vaker pud papier ophalen.

248. Meer ondergrondse containers voor PMD en textiel. Misschien is een ondergrondse container voor GFT ook een oplossing, vooral in de zomer
maanden. Dan kan je dit zelf een keer extra wegbrengen tussen de ophaalmomenten. Zeker bij hoge temperaturen wordt de groene bak een smerige
en onhygiënische bak.

249. Goed koper maken. Iedereen iets extra betalen. Dan een pasje dat je een aantal keer voor niets naar de mileustraat kan. Een beloning voor het
minder aan straat zetten van de containers, des te meer scheiden ze

250. Meerdere of grotere milieustraatjes voor PMD afval en glas. Zijn vaak vol
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251. Aangeven hoeveel. 100 en 80 kg is. Nu haalt de gemeente volume op (aantal containers) en is er geen referentie naar kg. Ook niet bij wat we nu
doen (gemiddeld 12 x) Wie heeft bepaald dat 100 kg haalbaar is. Wat kan dan nog wel en wat kan dan niet? Veel te vaag. Hoe wil je nu een volwassen
discussie krijgen als er geen relatie gelegd wordt tussen wat mensen kennen en wat je wil? Wie heeft bedacht zo te communiceren?

252. Meer centrale deponeerpunten in de wijk. Zeker iet de frequentie van ophalen te verlagen.

253. Beloning. Aanbieden glasbak met glaspers

254. We zijn nog goed ter been, dus mag voor ons de huidige afvalscheiding blijven.

255. Meer mogelijkheden om afval aan de straat te zetten. Denk aan plastic, drankpakken en dergelijke in plastuc zak aan de straat kunnen zetten,
zoals dat al in vele andere dorpen/plaatsen wordt gedaan. We betalen meer dan genoeg aan afvalstoffenheffing,?

256. Momenteel zijn wij allemaal goed bezig lijkt ons

257. Het is goed zo en de wethouder moet doen wat de burger wil en niet de uitslag van de enquête meenemen en vervolgens toch doen waar hij zin in
heeft!!!!

258. Papier bak per huishouden Pmb (plastic bak) per huishouden

259. Scheiden van groenafval in tuin- en keukenafval zoals gemeente Horst aan de Maas. Het beleid was daar goed. Ik mistte de milieustraat waar je
met name grotere hoeveelheden puin naar toe kan brengen,

260. Ik heb geen goede ideeën, maar ik heb er wel een mening over. In de zomer minder vaak de containers legen werkt echt niet. Het gaat vreselijk
stinken en de maden lopen bij veel mensen door de bak. Bij mij gaan er geen etensresten los in de groene container. Ik doe alles verpakken om de
stank te voorkomen en als de bak nog langer moet staan dan nu het geval is, is de stank niet te harden.

261. Duidelijker wat ergens wel of niet in mag.

262. In de zomer de groene container vaker ophalen in de winter minder vaak. De milieustraat gratis maken.

263. Voor iedere afval stroom een container

264. Duidelijk vermelden op verpakkingen (via fabrikanten) in welke container een bepaald soort verpakking thuis hoort.

265. Milieustraat naast goedkoper, vriendelijker en behulpzamer i.p.v. mopperend rondlopen hoe het allemaal uit en geen vinger uitsteken als het je niet
lukt om iets bovenop die hoge containers te gooien. Inconsequent met wat iets kost. Zorgen voor genoeg ledigen van containers als plastic of
containers thuis waar het in kan

266. Zo min mogelijk plastic verpakkingen kopen zoals b.v. bij groente, aardappelen etc. Zelf een duurzame boodschappentas of kratje meenemen
voor de boodschappen. Bedrijven stimuleren om voor verpakking meer in herbruikbare stoffen te gebruiken. (scheiding bij de bron). Sappen in glas
i.p.v. kartons. Meer water drinken uit de kraan dan uit flessen. We hebben een kleine afvalton voor restafval en we gebruiken de plastic broodzakken
voor kleine plastic verpakkingen en blikjes en brengen die naar de PMT container in de buurt voor we weer boodschappen doen. Batterijen verzamelen
we en brengen die naar het supermarktinzamelpunt. Ook lege statiegeldflessen worden daar ingeleverd. Voor het oud papier staat een doos in onze
garage en hier gaat alle papierafval in. Koffiedrap en theebladeren zijn uitstekend voor de tuin en ook appelafval is prima voor de tuinvogels. Blad wordt
tussen de struiken en bomen niet opgeruimd voor de winter. Het is ook beter voor de tuin en in het voorjaar wordt het omgespit. Lege cartridges gaan
niet in de restcontainer maar worden naar de boekhandel gebracht of inzamelpunt bij de telefoonwinkel. Medicijnen en verbandmiddelen die over zijn
(onaangebroken) gaan naar een mevr. in Heythuysen die zorgt dat een arts deze naziet en ze gebruikt kunnen worden in ontwikkelingslanden. Er gaan
geen medicijnresten in toilet en ook geen bakolieproducten. We gebruiken geen vochtige toiletdoekjes en onze gebruikte mondkapjes gaan in de
restcontainer.

267. In ieder dorp een bovengrondse pmd-container waar je 60 liter zakken zonder problemen in kwijt kunt. Ondergrondse containers hebben een te
kleine opening.

268. Groen en grijze container om de 14 dagen is prima ., het plastic naar de ondergrondse container ,prima, het oud ijzer haalt regelmatig een
ijzerhandelaar op, prima Het glas naar de ondergrondse glascontainer, prima.. Bij groot onderhoud tuin ,zou 1 x per jaar het apart opgehaald kunnen
worden, voornamelijk voor senioren, anders moeten zij het weg laten brengen naar Maasbracht.. Ook moet er een mogelijkheid gezocht worden voor
bepaalde asociale mensen die allerlei soorten plastic en en grof vuil zoals matrassen ,e,d bij de ondergrondse containers brengen en er van uit gaan
dat het wel meegenomen zal worden Af en toe een dringende oproep via gemeentelijke krant daarop attenderen is geen overbodige luxe. desnoods
attenderen bij constatering ter plaatse een boete in het vooruitzicht..

269. De manier zoals het nu gebeurt is goed.

270. Plastic aan huis ophalen

271. Huis aan huis Ophalen, net zoals bv oud ijzer en papier.

272. Ik heb overal aparte bakken voor die ik wegbrengen als ze vol zijn.

273. Persoonlijk denk ik dat je veel meer bereikt door na-scheiding. Dan doen de mensen die niet willen scheiden toch mee.

274. grofvuil ophalen bij de mensen.

275. Nu alleen regionaal in Roggel of Maasbracht. Is vaak druk. Is het mogelijk om breng-gelegenheden te realiseren in kleine(re) kernen.

276. Voor ons is het makkelijk omdat we ruimte hebben en dichtbij de glas en plastic container wonen. De milieustraat voor groot afval moet wel
goedkoper! Er wordt teveel in de natuur gedumpt!

277. Voor mij is het goed zoals het nu is.

278. Plastic afval in een container aan huis niet in 1 zak 1 x in de 2 week gebrek aan opslag/ stank
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279. - - -

280. Niet makkelijker of prettig maar wel effectief: restafval container (veel) duurder maken.

281. Bij elke supermarkt in de buurt afval kunnen weggooien. Meer punten om batterijen in te leveren.

282. blijven zoals het is

283. Basis ligt bij de verpakker, veel minder en recyclebaar materiaal gebruiken.

284. Zoals het nu gaat is het prima

285. Huidige vorm is prima, hoeft niet veranderd te worden

286. Grof groen afval gratis op halen door de gemeente

287. Een betere voorlichten naar burgers dat scheiden loont.

288. Zorgen dat er genoeg bladkorven staan, die vaker worden geledigd. En zorgen dat de containers in de buurt voor glas, pmd etc. regelmatig
worden leeggemaakt.

289. Prima het nu is

290. Nvt

291. het huigige systeem voldoet voor mensen die van goede wil zijn. Minder restafval is dan het resultaat. Wij komen met 8 keer per jaar goed uit.

292. Bij andere gemeentes geeft men gratis plastic zakken om het plastic afval te scheiden. Dat vind ik wel gemakkelijk. Mijn plastic afval breng ik naar
het wijkmilieupark. Ophalen hoeft voor mij niet, mss voor ouderen wel gemakkelijker.

293. Goed voor het meliu

294. Betere info in winkels over wat je met verpakkingen moet doen.

295. tips met bijpassende foto materiaal van alle mogelijkheden van afvalscheiding.

296. Ik vind het prima hoe het nu is. Ik wil het graag zo behouden. Als PMD maar 1x per 2 weken wordt opgehaald, heb ik veel te veel hier thuis liggen.
Nu brengen we iedere week iets weg. Dat werkt prima. Verder vindt ik het belangrijk dat voor gezinnen met kinderen de restafval bak blijft hoe die nu
is, zodat we alle luiers en ook kattengrid kwijt kunnen!

297. Geen idee

298. Bij de bron beginnen, verpakkingen kleiner en niet dubbel te maken.

299. In ieder geval niet het pmd maar 1 keer in de 2 weken op gaan halen! Ik heb nu iedere 2 dagen een flinke zak pmd bij elkaar en dat gaan we echt
geen 2 weken opslaan allemaal

300. geen dit is wat ieder voor zichzelf moet regelen

301. Ik ben (zeer) tevreden met de ophaaldienst zoals het nu gebeurt.

302. Ik wil ontzorgd worden. Meer containers oid en vaak genoeg ophalen. Het restafval mag zeker niet minder frequent opgehaald worden ivm stank
en ongedierte. Gevaar is dat er meer afval gedumpt gaat worden! Dat zie je in Roerdalen veelvuldig voorkomen! Ongewenst voor onze omgeving.

303. Het gaat goed in haelen,Er zijn genoeg bakken om alles gesorteerd weg te brengen en de rest komen ze ophalen !!!

304. Grijze en groene container behouden zo als nu .

305. Geen. Dat is jullie werk.

306. GFT container niet aanbieden cq voor laten betalen als je hem niet aanbied voor lediging.

307. De milieu parkjes in de wijk intact laten. dit werkt goed.

308. Maak de ondergrondse containers beter toegankelijk.

309. PMD ophalen, om en om met restafval

310. Geen idee ik vind het prima zo,mensen moeten meer zelf scheiden dan hoeft de grijze bak maar 1x in de maand aan straat

311. Een contenter voor het plastic en blik

312. Is zo goed .

313. Idee zoals hiervoor reeds genoemd: plastic zak voor PMD. Duidelijk op deze zak vermelden wat hierin mag en wat niet (tekst erop drukken). Voor
de bestaande containers zou het helpen als er weerbestendige stickers zouden komen, die mensen zelf op de container kunnen plakken en die
vermelden wat in die container mag en wat niet.

314. 1x p/mnd restafval ophalen in zakken die per stuk afgerekend moeten worden 2x p/mnd plastic, blik ed aan huis ophalen 1x p/mnd glas eventueel
ook aan huis ophalen textielcontainers handhaven meer bladkorven in relevante straten

315. Meer duidelijk wat waar in mag. Meer aanleverpunten

316. Grof tuinafval ophaaldienst inzetten voor mensen die geen mogelijkheid hebben om dit zelf naar de milieustraat te brengen. Op afroep en een
duidelijk tarief.

317. Voor mij is het scheiden van afval gemakkelijk genoeg met de 2 containers. rest afval en GFT
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318. 1. Ga inzetten op na-scheiding in plaats van dat aan de bron moet worden gescheiden. Dat levert zowel in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin
milieuwinst op. 2. Maak bij de milieuparkjes in elk dorp in een paar talen duidelijk wat de bedoeling is. Als Nederlanders de instructies nog maar net
kunnen volgen, hoe zit het dan met de duizenden arbeidsmigranten zoals Polen, Tsjechen en Slowaken? 3. Inventariseer eens (in het
geheim/onopvallend dus) hoeveel personen met auto's met Belgisch kenteken in de dorpen Ittervoort, Neeritter en Haler hun afval komen scheiden.
Dan weet u of er een probleem is en zo ja wat daaraan moet worden gedaan.

319. Nvt

320. -

321. Geen

322. Geen

323. Eigenlijk geen, de afvalwijzer werkt prima!

324. Op alle verpakkingen zou standaard het symbool moeten staan bij welk afval het hoort (is al regelmatig zo).

325. Stimuleren van het gebruik van compostvaten. Eventueel het aanschaffen subsidieren

326. Geen, als iedereen het afval op de juiste manier sorteert, hoef je het gesorteerde afval niet nog eens te sorteren bij de verwerker, wat nu nog wel
gebeurt, maar dat is een utopie.

327. Meer ophaalmomenten

328. Aparte plastic zak voor het plastic afval.

329. --

330. Beloning voor mensen die wel alles scheiden en verhoging van de kosten voor die dit niet doen als soort straf

331. De kosten van het milieupark drastisch te verlagen. Het is veel te duur. Schandalig

332. Zorgen dat er geen afval in de buiten gebieden wordt gedumpt

333. De huidige wijze van inzameling is prima !

334. kom om de 14 dagen of 1x per maand het glas en PMD ophalen, zodat je niet apart de deur uit hoeft.

335. Meer bakken voor glas, blik

336. In ieder geval NIET het plastic verzamelen en wekelijks aan de straat zetten. Zoals het nu geregeld is, is naar volle tevredenheid.

337. Zorgen dat er voldoende containerparkjes zijn. Gemeente zorgt voor plastic zakken voor plastic afval. Burgers brengen het naar containerparkje
in de wijk. Moet een gratis service blijven. Anders gooit iedereen het bij het restafval. Geen plastic zakken aan de rand van de straat, dit is geen mooi
straatbeeld en vogels pikken de zakken kapot.

338. Geen, makkelijker als nu kan het niet, wel duurder.

339. Meer huis aan huis ophalen en met een grotere regelmaat. Plastic wekelijks, papier 2 wekelijks of maandelijks.

340. een knop in het hoofd omzetten.

341. geen, is al makkelijk genoeg; het is een kwestie van willen doen...

342. Ik heb een probleem. Ik scheid het glas in kleur en wit, maar vermoed (gezien in Maasbracht)) dat Maasland alles weer bij elkaar gooit. Dan heeft
het scheiden in kleur dus weinig nut. fransrees@telfort.nl

343. Geen ideeën, want de afvalverwerkende bedrijven hebben zelf aangeduid dat afval allemaal bij elkaar gooien voor hun minder geld kost dan alles
gescheiden aan te bieden.

344. Laat het a.u.b. zoals het nu georganiseerd is!

345. N.v.t. Is goed op het moment

346. Dat pmd afval aan huis wordt opgehaald

347. GFT: in de winter te vaak, in de zomer te weinig inzameling. Rest/Grijs: 1 x per 4 weken moet RUIM voldoende zijn als men een container heeft
met het juiste volume. PMD: 1 à 2 maal per maand inzamelen in de straat. Eventueel met een extra kleur container. Dit is het grootste volume afval en
op die manier is het volume restafval ook flink terug te dringen.

348. Extra plastic container en extra glascontainer

349. Het huidige systeem zo houden is goed

350. Begin bij de bron en verplicht verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk te maken. Laat producenten stoppen met alles 6x te verpakken in plastic.
Schuif dit niet vervolgens af op de burger met allerlei heffingen. Ik vraag er niet om

351. Geen

352. Vaker zorfen voor lege containers om plastic, glas naar toe te brengen

353. Wegbrengen van grofvuil goedkoper maken om te voorkomen dat er gestort wordt in de omgeving

354. Er worden al voldoende mogelijkheden tot gescheiden afval.

355. Voor ons geen idee, we scheiden al goed! Zou wel graag de mogelijkheid hebben voor het extra scheiden van luiers.

356. Plastic ophalen door gemeente in zakken aan de straat lijkt me een heel goed idee.
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357. Zorgen dat de ons containers voor inzameling vaker geledigd worden!

358. Maak het de burger zo makkelijk mogelijk. Geen extra kosten op zakken en dergelijke. Verwerk dit in het afvaltarief.

359. Niet het wiel opnieuw uitvinden. Zoek ervaring en kennis bij grotere steden hoe zij het doen. Er zijn contractmogelijkheden met bedrijven inzake
recycling (zoals matrassen). De burger kan het dan gratis brengen en de gemeente krijgt zelfs een x% in geld. Zo zijn er meer mogelijkheden.

360. Gewoon alles bij het oude laten, werkt prima zo!

361. Bij ons is ongeveer 80% van het afval papier of PMD. Papier wordt door vereniging opgehaald dus goed gescheiden. PMD ophalen en/of hiervoor
een aparte container verstrekken zou een gouden oplossing zijn om de berg restafval te verminderen. Dit betekent overigens niet dat de gehele berg
afval kleiner wordt en het zal de gemeente ook niet lukken om de totale afvalberg te verkleinen. Dat ligt eerder in de handen van verpakkingsindustrie.
Beter scheiden kan wel gestimuleerd worden. Restafval kan tot een minimum beperkt worden.

362. Ik weet niet waarom mensen het niet scheiden. Of je gooit alles bijelkaar,maar net zo snel heb je ook alles apart in zakken gedaan.alles bijelkaar
plaatsen bakken en containers aan huis meer voorlichting en blijven herhalen. Wat waar bij mag.

363. Meer initiatief van de gemeente. Zorg voor meer middelen, zoals doorzichtige zakken voor PMD of een extra container zodat mensen
gestimuleerd worden om ook daadwerkelijk te scheiden. En zorg dat de bakken op vrijdagmiddag geleegd worden, want zaterdag is voor veel mensen
'inleverdag' en dan zitten de bakken nokvol

364. Vaker ophalen

365. Zorgen dat er genoeg mogelijkheden zijn, en de afvalbakken minder vuil veroorzaken en leeg worden gemaakt. Vaak last van wegwaaiend
plastic, of grof afval dat langs bakken worden geplaatst. Tevens zijn de prijzen bij mileupark absurt en wordt vaak de hoeveelheid absurt hoog
ingeschat. (Kleine auto, 1,5m2 afval om te betalen. Volgens de specificitatie van de auto is het ongeveer 400-600 liter bagage ruimte...) schandalig,
kan enigszins begrijpen dat mensen grof afval bij containers zetten...

366. Geen. Niets veranderen. Prima zo.

367. -Kostenbesparing; maak meegeven van restafval duurder en beloon mensen die nauwelijks of geen restafval afval hebben. Hetzelfde voor groen.
-Geef tegelijkertijd leuke gezinstips hoe je die kosten kunt besparen; compostbak/hoop maken ( workshop per gemeente/via het verenigingsleven/via
scholen), nog eenvoudiger aangeven wat restafval is en welk afval in PMF/glas containers kunnen), supermarkten/middenstand stimuleren om zo min
mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken. Al deze acties tegelijkertijd uitvoeren.

368. geen idee

369. PMD in grijze container. Er is nl zeer veel PMD afval. Restafval in zakken. Bij goed scheiden is er zeer weinig restafval.

370. 1. Meten = weten. Om tot zelf bewustwording te komen is het goed om cijfers naar boven te halen. De informatie is niet eenvoudig boven water te
halen, op BSGW aanslag kijken, op bladwijzer kijken, er wordt over aantal Kg gesproken terwijl de containers een Lt. inhoud hebben. Ook Maasland
weet mij niet te vertellen hoeveel in GFT container van 140 ltr gemiddeld aan KG inhoud heeft. Kortom er is geen management reportage te maken als
je geen getallen kunt opbouwen. 2. Coaching helpt beter dan en prijsverhoging. 3. We kunnen vrijwilligers als energie coach , budget coach,
bewegingscoach etc. Een coach waar iedereen een beroep op kan doen zal zeer zinvol zijn en snijdt het mes van twee kanten.

371. Kleinere restafvalcontainer maar dan wel wekelijks ophalen en daarbij pmd wekelijks in een plastic zak ophalen. Milieustraat gratis beschikbaar
stellen voor inwoners. In gemeente peel en maas is dit zo en dan breng je ook makkelijk/ sneller spullen naar de milieustraat ipv in de
restafvalcontainer

372. Gewoon doen Probleem is wel je hebt vrij veel ruimte nodig In mijn garage past geen auto, is al een mini milieustraat.

373. Zorg voor ruim voldoende containers voor plastic afval e.d. Zeker bij ELKE supermarkt en ledig deze regelmatiger. Maak het milieu park
goedkoper! Voor dingen die te slecht zijn voor de kringloop maar toch weg moeten is het wel heel duur waardoor het in stukken bij restafval terecht
komt of, we zien het vaker, in de bermen of bos.

374. Meer huis aan huis laten ophalen, in het buitengebied is het slecht geregeld

375. Goedkoper maken en huis aan huis ophalen

376. Zoals gezegd een container voor incontinentie materiaal

377. Herkenbare bakken of zakken per soort te verzamelen afval zoals een aparte zak voor pmd

378. bewust worden/ maken is belangrijk. Voor ouderen kan het wegbrengen van afval lastig zijn

379. 1. grotere gft-container beschikbaar stellen aan degenen die daar behoefte hebben, bv. bij grote tuin, mag ook wat meer kosten(brengen naar
milieu straat per auto is ook niet erg milieu-vrriendelijk). Bespaart overigens op rest-afval als dit in de grijze container wordt gekiept. 2. goede regeling
voor "harde plastic". Deze plastic lijkt mij kwalitatief beter dan verpakkingsplastic en verdwijnt nu in het rest--afval. Hergebruik? WWel gratis innemen
en evt.kosten opnemen in het afvalrechtt.

380. Dit is een principe kwestie, en zou iedereen gewoon moeten doen, ik denk dat er genoeg mogelijkheden zijn voor het scheiden en aan bieden van
afval.

381. Zoals mijn eerdere toelichting bij vraag 5, biedt meer containers aan bij huis. Vier containers is optimaal, papier, PMD, GFT en een kleine voor
restafval.

382. Wijk milieu parkje schoon houden. Door ondergrondse containers wordt er hopelijk minder gedumpt naast de bakken.

383. Makkelijker als nu kan bijna niet, misschien wel duurder

384. Een (grote) container voor papier zou wel handig zijn
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385. behoud milieu wijk parkje , pmd

386. Is al makkelijk genoeg .

387. Geen is prima zo . Als men er zich maar aan houdt. Wordt restafval straks maar 1 keer in de 4 weken opgehaald maak ik me grote zorgen kom
het nog meer in het buitengebied terecht in het bos of aan de rand . Laat het zo AUB

388. Het ophalen van PMD aan huis is een goed idee, maar niet als het in plastic zakken maar 1x per 2 weken kan worden aangeboden. Waar laat je
die berg PMD in de tussentijd? Ophalen in een container is wel een goed idee. Goede containers waar afval in gescheiden kan worden en goedkoper
afval naar de milieustraat kunnen brengen.

389. mensen bewuster maken van de noodzaak

390. Meer ondergrondse containers

391. - grotere containers beschikbaar stellen voor wie dat wil, of meerdere - prijs van containerpark per gewicht rekenen; wij betalen nu steeds
hetzelfde bedrag, onafhankelijk van gewicht denk ik en ik vind dat best een hoog bedrag.

392. Voor ons is het scheiden van afval al gemakkelijk. We kunnen ook regelmatig naar het milieu-park met extra groen- en snoeiafval. Als je geen
auto hebt, is dat natuurlijk lastiger. Misschien is het ook een idee om 1 of 2 keer per jaar grof vuil ( huisraad etc.) op te halen. Dit wordt nu helaas vaak
in de natuur gedumpt.

393. Zorg dat het scheiden van afval loont. Een competitie tussen straten zorgt ervoor dat mensen uitgedaagd worden om hun afval te scheiden. Het
duurder maken van grof vuil zorgt niet dat mensen beter afval scheiden. Goed afval scheiding gedrag moet beloont worden en niet op basis van
hoeveelheid.

394. -

395. Meer ondergrondse containers in wijken voor textiel, PMD en glas. Deze locaties voorzien van een waarschuwingssysteem dat een beheerder
informeert als illegaal afval wordt gedumpt en/of containers vol zijn. Locaties waar oud ijzer en elektronica spullen gratis kunnen worden afgeleverd
duidelijk kenbaar maken. Eventueel telefoonnummers vermelden van mensen/bedrijven die dit soort materialen thuis komen ophalen.

396. PMD ook in container, weg met plastic zakken, ook grotere groene container, papier kan gewoon via schutterij blijven

397. Ik ben tevreden met het huidige systeem

398. Burgers meer informatie aanreiken over het scheiden van afval, en dit faciliteren door bijvoorbeeld zakken voor het PMD uit te delen/containers
aan te bieden. Daarnaast een paar keer per jaar een grootschalige inzamelingsdag doen voor het kca.

399. Een aparte container voor papier

400. Voor ons is de huidige situatie goed. Om meer resultaat te behalen zou het zinvol zijn om naar de situatie in Horst aan de Maas te kijken. Die
scoren veel lager. Ik weet alleen niet hoe de financiële situatie daar is geregeld.

401. PMD-container (ivm waaien in het buitengebied)

402. Goede mogelijkheden aahbieden

403. Huidige situatie bevalt prima en hoeft niet gewijzigd te worden

404. Volgens loopt het redelijk goed. De opening van de ondergrondse containers is (te) klein. Rommel rond/bij de containers nodigt gebruik niet uit.

405. De ergernis wordt groot als de PMD containers weer vol zitten en als je ziet dat de Belgen steeds het afval hier naartoe brengen. Ergernis
wegnemen zorgt ook voor gemakkelijker scheiden van afval.

406. Grotere gft container en vaker legen. Prullenbakken binnenshuis die meerdere vakken hebben om voor te scheiden: bakken in verschillende
maten waarbij je de kleur van de rand kunt aanpassen aan je behoefte. Ook containers (buitenshuis) kun je op die manier aanbieden. Minder afval
veroorzaken, ook via winkels e.d.

407. -

408. Papiercontainer in het dorp neerzetten.

409. Duidelijke richtlijnen.

410. het aan huis ophalen van pmd zoals ook met papier gedaan wordt

411. zorgen dat de containers in de milieuparkjes vaak genoeg geledigd worden, en we het afval ook kwijt kunnen als we er mee aan de bakken staan.

412. Ik ben tevreden zoals het nu gaat. Als iedereen er zich aan zou houden zou het resultaat veel beter zijn.

413. Overal aparte bakken in huis

414. Doorzichtige zakken voor PMD gratis of goedkoop ter beschikking stellen. Bijvoorbeeld bij gemeentehuis of andere plekken. Of in in een container
en elke week legen net als restafval. Een duobak zou niet verkeerd zijn. Mits elke week legen. Chemisch afval 1x per maand, net als oud papier, op
komen halen. GFT ook elke week legen

415. kan zoals andere gemeente in een zak die je aan een straatlamp hang zodat deze eens in de week op gehaald kan worden. hier door heb je ook
nergens geen zwerf afval en te wordt gescheiden.

416. Papiercontainer bij huis en maandelijks ophalen

417. Financiële prikkels, als afval geld pbrengt, zoals statiegeld, is men meer genegen om beter te scheiden. De mogelijkheid om bij winkels als in te
leveren c.q. achter te laten van overtollige verpakkingen. Zoals dit bv. in Duitsland gebeurd.
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418. Wij hebben een composter, werkt prima. Maar mijn tuin is niet zo groot, dus houd ik een heleboel compost over. 1x per 2-3 jaar breng ik dit naar
de milieustraat.

419. gaat prima zoals het nu gaat

420. Diverse kliko's thuis. Deze worden net zo opgehaald als gft

421. PMD aan huis ophalen en daarvoor containers/zakken aanbieden

422. Minder plastic verpakking kopen

423. Het afhalen van PMD aan huis kan met name voor ouderen aantrekkelijk zijn. Ik ben alleen bang dat er meer gaat zwerven. (Andere gemeentes
doen dat al, dus weten zij of mijn bezorgdheid terecht is). Een groep die me ter harte gaat is de groep statushouders die een woning krijgen
toegewezen. Bij het tekenen van het huurcontract en aanvragen van de uitkeringen zou voorlichting over afvalscheiding met goed geïllustreerde folder
kunnen helpen.

Vraag 11: Als u uw antwoorden op deze vraag wilt uitleggen, kunt u dit hieronder invullen.
1. Gft, in de zomer vaker ophalen en winter minder

2. We hebben veel luiers en 4 weken is te lang en 2 te kort

3. Hangt welaf van grootte gezin.

4. Soms haal ik het niet

5. Frequenter aanbieden in de zomer en minder frequent in winter ivm stank en meer afval in het voorjaar/zomer

6. Ik zet hem bijna altijd aan de straat, ookal scheid ik het afval. Als de grijze containtet minder vaak komt moet ik hem gaan vergroten. Wat het
grootste probleem wordt is de PMD. Als ik die vieze plastic hier moet gaan opslaan is dit een probleem. Nu komen er al vaker muizen als ik zo'n zak
een nacht buiten leg.

7. Komt overeen met mijn huidige frequentie.

8. Voor gezinnen met 3 kinderen restafval te weinig. Als er een container voor glas en pmd bij zou komen zou het restafval minder worden, nu gooit
men vaak de “ vieze” pakken bij restafval. Men heeft weinig bergruimte , druk leven, dus alles verzamelen en wegbrengen is vaak geen tijd voor.

9. In de warme maanden (april/mei tot september/oktober) iedere week gft ophalen. Etensresten gaan stinken en daarin doe ik dit in een vuilniszak bij
het restafval.

10. Als je goed scheidt hoef het echt niet vaker

11. Frequentie gft kan in de zomer hoger.

12. Bij het goed scheiden van afval, blijft er nauwelijks restafval over. Verteerbaar groenafval gaat hier in de compostbak, alleen snoeiafval gaat in de
groencontainer. Deze bak staat sporadisch aan de straat

13. Minder ophalen zal ongedierte en stank geven vooral bij warm weer.

14. Grijze container lukt meestal om binnen de max legingen te blijven. Maken we mogelijk door bij veel spullen zelf naar de milieustraat te gaan.
Mileustraten mogen wel meer buiten kantoortijden open zijn. Nu staat iedereen op zaterdag in de rij! GFT elke twee weken is voldoende zeker als je de
bladeren in de herfst naar een bladkorf brengt. Ook hier weer bij veel snoeiafval gaan we naar de milieustraat.

15. Als je de grijze container niet iedere 2 weken aan de weg zet krijg je een enorme stink zooj

16. Met een gezin van 5 personen is het af en toe een uitdaging om de (grootste) container maar 14x per jaar aan de weg te zetten. Bijbetalen vind ik
zonde.

17. Restafval vind ik voor mij te vaak omdat ik een eenpersoonshuishouden ben en mijn afval goed scheid. Voor mij is één keer in de vier tot zes
weken ruim voldoende. 26x per jaar voor GFT afval is voor mij ook veel te veel. Het zou mooi zijn als iemand die zijn afval scheidt of simpelweg minder
afval heeft en daardoor minder gebruik maakt van de ophaalservice van RD Maasland dat ook in zijn portemonnee merkt. Minder betaald dus.

18. Het verminderen van de frequentie is met name in de zomermaanden niet te doen (stank,ongedierte enz...)

19. de container voor restafvAl inzetten voor pmd/blik e.d. restafval in zak aanbieden. als je goed scheid is restafval erg weinig

20. Als je veel afval scheidt, is eens per maand voldoende

21. Door bewust om te gaan met afval lukt het prima binnen het huidige schema

22. Containers gaan stinken. Bij voorkeur iedere week ophalen. Zie ook eerdere antwoorden

23. In de zomer vaker ivm ongedierte in de bak -broeien- maden -

24. Restafval minder levert vaak problemen op met volle container. Gft minder levert een stinkende bak op.

25. Omdat dot afval vooral in de zomer erg gaat stinken gooi ik dit tussen het restafval.

26. Minder ophalen geeft overlast en leidt tot zwerfvuil.

27. Wij scheiden ons afval helemaal en toch komen wij maandelijks plaats tekort in de grijze container. Dit komt op het moment vooral door veel luiers.
Het zou fijn zijn als we de grijze container voor hetzelfde tarief vaker aan de straat konden zetten. 14x is echt weinig en vaker is prijzig. Dit voorkomt in
de hete zomer ook de vele maden in de container.
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28. Ik ben geen inwoner van Leudal, maar als onderzoeker werkzaam bij een andere gemeente. Ik ben benieuwd naar de vragen die jullie stellen.
Negeer mijn antwoorden.

29. We hebben van beide containers de kleinste maat (2 persoons huishouden) daarvan hebben we ongeveer 7x het restafval en ongeveer 6x het gft
afval aangeboden. Bewust inkopen is al het halve werk van afvalscheiding.

30. Gft container geen limiet van maken zeker in najaar met bladeren en snoei afval

31. Als de gft vaker word opgehaald bv tijdens de warme periode dan is het praktischer om daar etens resten in te doen omdat deze snel geleegd
word zodat je niet met maden/fruitvliegen en stank komt te zitten. Zeker als je de container door de garage naar de straat moet brengen. Het zou voor
ons een enorme motivatie zijn om geen gft meer bij de restafval te doen. Nu doen we dit wel omdat we dan de plastic container zak erin doen en dan
ook nog het afval in een dicht geknoopte prullenbak zak.

32. Als er minder keer wordt opgehaald bestaat de kans op stank, ongedierte waardoor er meer zwerfafval zal komen.

33. geen

34. Ik kan alleen de ondergrondse container gebruiken en geen aparte voor groen.

35. In de zomer, als het erg warm is, is 1 keer per 2 weken te weinig. Het gaat stinken en er komen wormen uit enz. Ook al is die dan niet vol, ik zou
hem dan toch graag, zonder boete, elke week laten legen.

36. We hebben weinig restafval en een composthoop zodat de beide containers zeer zelden aan de straat staan. Ik heb nu minstens 3 zakken met
plastic afval in 2 weken.

37. Vooral niet wijzigen!

38. In de snoeimaanden is 2 weken te weinig, of de container te klein

39. Afval verminderen Mensen bewust maken De vervuiler moet betalen!,,,,

40. Met name gft in de zomer is een ramp en veroorzaakt ongedierte en ongezonde situaties

41. Zie eerder antwoord

42. Vaak doen we groenafval in de restbak omdat we te weinig plek hebben in de groenbak. We scheiden PMD- plastic wel, maar de zak komt
regelmatig in de restbak omdat het anders gaat stinken

43. Restafval door scheiden PMD weinig, dus kan voor ons minder vaak. GFT kan in winter minder (is bijna nooit vol), zomer gelijk houden (ivm stank).

44. Wij storten tuinafval op de gemeentewerf omdat dat daar kostenloos kan. De GFT container bieden we dan geen 26x per jaar aan voor lediging.
Echter, wanneer storting op de werf niet meer gratis zou zijn gaat tuinafval ook zoveel mogelijk in de GFT-container en dan is 26x ledigen niet teveel.

45. Het aanbod van gft afval is niet hoger dan voor rest afval. Daarom vaker rest afval ophalen ipv gft.

46. Snoeiafval en bladeren zou ik binnen het dorp Ell willen afvoeren. En niet naar Roggel of Maasbracht te hoeven brengen. Dat is te ver en kost te
veel tijd.

47. De gftbak zet ik om de 4 tot 6 weken aan de straat omdat we een grote hebben komt deze vaak niet zo snel vol m.u.v de zomermaanden dan
staat hij iedere 2 weken aan de straat omdat anders de lucht niet te harden is, De grijzebak verschilt nogal soms moet hij om de 2 weken en soms
haal ik het om hem om de 4 weken te laten legen, her varieert nogal. We vormen een groot gezin met zijn 6e dus logischerwijs hebben we ondanks dat
we alles netjes scheiden meer afval dan kleine huishoudens.

48. prima zo

49. Nogmaals blijf bij het huidig systeem is gewoon prima Nogmaals ga niet met die plasticzakken aan deslag. Ik werk hier niet aan mee !!!!!!!!!!!!!!!!!!

50. voor mij is dit zo prima

51. Wij hebben een compostvat

52. Hoewel ik die aantal keren niet haal; lijkt het me toch goed vanwege evt. stankoverlast en kans op ongedierte.

53. Voor container van restafval zou 12x per jaar voldoende moeten zijn. Voor GFT moet het vaker kunnem vanwege zomerse ongemakken ( insecten,
stank e.d)

54. GFT is zeer seizoengebonden.

55. Ik wil hetzelfde aantal mogelijkheden om container aan de weg te zetten behouden. De ene keer heb je meer afval dan even andere keer, het
aantal mogelijkheden,26x per jaar, moet dus gelijk blijven.

56. Dit komt omdat ik maar alleen ben en niet genoeg afval produceer, maar dat vind ik zelf ook weer een positief iets 

57. We hebben een grote container, maar 12x ophalen is echt te weinig. Bij warm weer altijd stank en ongedierte.

58. Gft kan minder als snoeiafval ook in bladkorven kan (hele jaar door). Ik heb compostvaten voor meeste andere gft.

59. De frequentie van ophalen van gft sluit niet aan met het aanbod. Sommige perioden is de bak te klein. In de zomer is restafval een keer in de twee
weken te weinig.

60. In de zomer is gft 1x per 2 weken te weinig dan liever wekelijks. Restafval mag minder

61. 14 x voor rest afval is weinig. Vooral in de zomer met stank, ongedierte. Container is misschien niet vol maar blij als hij leeg is

62. Gft met name in de zomer te weinig
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63. GFT zou voor ons op jaarbasis minder kunnen zijn, maar in de zomer is het toch wel fijn zo niet noodzakelijk om deze om de 2 weken aan te
bieden. Want anders gaat het te veel overlast geven aan huis.

64. De rest container gaat stinken in de zomer en moet dan vaker aan de weg kunnen

65. Aantal x aanbieden is dan wel okay, maar gft zou vaker in de zomer en minder vaak in de winter hoeven. Betalen per x dat de container wordt
aangeboden. Ik betaal bv. een vast bedrag per jaar voor de restafval container, maar zet hem , door goede afvalscheiding, slechts enkele keren per
jaar aan de weg.

66. Gft zou wekelijk opgehaald moeten worden ivm stank en ongedierte. Restafval kan weer prima naar 1x per 2 weken en dan met kleinere
containers (GEEN ZAKKEN!)

67. Hebben zelf een compostvat zodoende ligt de groene container op zolder. Meer aandacht voor te composteren, ook beter voor het milieu. geen
vracht kosten en je hebt gratis compost.

68. Minder kosten voor minder buiten zetten.

69. Nu kan ik de containers laten legen als ze vol zijn. Als er minder vaak wordt ingezameld dan zet ik waarschijnlijk de container minder vol aan de
weg omdat ik het anders misschien niet red tot de volgende mogelijkheid om te laten legen

70. zeker niet minder

71. Ik vind dat restafval eigenlijk ook gewoon iedere 2 weken zou moeten opgehaald,betaal je tenslotte al een leuk bedrag voor. Of desnoods keus
hebben welke container je geleegd wil hebben. Gft container gaat hier heel weinig aan de straat, betaal dus onnodig daarvoor.

72. Grootste volume is het PMD afval. Helaas groet dit nog steeds en verdwijnt voor een groot deel in de grijze container. Indien het ophalen van de
grijze container nog maar 14 x per jaar gebeurt zal dit het sluikstorten niet terugdringen. Advies: Leudal / Maasland campagne voeren dat GFT in de
ondergrondse verzamelbakken moet. Tevens druk uitoefenen op producenten van plastic en blik om deze verpakkingen terug te dringen.

73. eens per maand voor de grijze container is voldoende.

74. Ik scheid het afval goed en heb daardoor weinig restafval. Het zou nog minder zijn als ik de kattenbakgrit in een recyclebak kon verzamelen. Het is
volgens mij goed recyclebaar. De gft mag wat mij betreft in kleinere bakken en vaker opgehaald worden vanwege de temperatuur (vliegjes)

75. Als de groene container elke week opgehaald wordt dan hoef ik niet af en toe het groenafval in de grijze container te stoppen. Ik heb maar beperkt
plaats om de zakken met groenafval twee weken te bewaren.

76. Door hier restricties op te leggen en duurder te maken stimuleer je afval op een andere manier kwijt te raken.

77. Groen afval mag vanaf april t/m november 1x per maand een keer extra ivm tuinafval en in najaar daar nog eens blad afval om dat wij bij een
gemeentelijk bisje wonen en géén bladkorven staan.

78. Ga vaak met aanhanger groen naar de stort

79. Vraag 10 is niet duidelijk

80. Het tarief klopt wel. In de zomer zou echter het ophalen vaker mogen gebeuren en in de winter minder. Vooral het GFT afval is in de winter laag en
in de zomer hoog.

81. Beiden niet minder vaak ivm hoeveelheid en hygiene. Extra betalen geen probleem.

82. Bij grotere GFT container hoef ik mijn tuinafval niet meer in de container met restafval te doen.

83. GFT afval zou ik graag in de mogelijkheid zijn om dat vaker aan de straat te zetten. Zeker als het warm weer is.

84. Zelden iedere 2 weken groene container aan de straat. Misschien in de zomer vaker straks

85. Wij hebben een eigen mesthoop. Hadden we die niet dan is het ophalen van GFT weinig

86. GFT gaat naar de mestvaalt.

87. Bij warm weer zou het vaker mogen.

88. Persoonlijk zou ik voor het restafval met minder toe kunnen, en we hebben al de kleinste container. Maar als je een tuin hebt is voorl in de zomer
om de andere week soms wat weinig..

89. Bij goed scheiden komt je container niet snel vol, zaak is om alleen volle containers aan te bieden. Alleen in de zomer zou het restafval misschien
vaker aan de straat moeten worden gezet vanwege stank- vliegenoverlast.

90. Als de gft container in de zomer vaker zou worden geleegd is er minder kans op ontwikkelen van stank en ongedierte. Ik zou hem dan vaker
gebruiken.

91. Nogmaals: biedt de mensen de kans om elke week hun afval kwijt te kunnen. 1x per 14 dagen is veel te weinig. Zeker voor gft in de zomer. 14 x
restafval is ook veel te weinig. Betalen per keer of per gewicht.

92. Ik stel en van onderstaande mogelijkheden voor - een 240 Liter GFT container 26 keer per jaar - twee 140 Liter GFT container 26 keer per jaar
Tevens een bonus voor degenen die 140 Liter restafval inruilen van kleiner volume

93. Groente en fruit afval zorgt in de zomer snel voor stank en ongedierte. Hierdoor doe ik het regelmatig bij het rest afval zodat het eerder weg is.

94. Inzameling GFT afval zou in bepaalde periodes vaker moeten. Snoeihout etc. wijkgericht inzamelen. Naar Milieuparken is te lastig met aanhangers
etc.

95. In de zomermaanden en snoeiperiodes vind ik 2 -wekelijks prima i.v.m. meer tuinafval. In de koudere periodes zou eens in de 4 weken ook oké

zijn.
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96. Omdat wij vooral het pmd heel goed tussen ons restafval uit halen, hoef ik de grijze container maar sporadisch aan de straat te zetten. Dat
betekend wèl dat ik om de 3 dagen even het pmd wegbreng omdat het anders allemaal in de garage moet worden opgeslagen. Zeker in de warme tijd
van het jaar is het prettig om zo gauw mogelijk het pmd uit huis en garage te hebben.

97. Met kleine kinderen zit de rest afval snel vol door gebruik van luiers. Misschien apart inzamelen zoals nu in meerdere gemeentes gebeurd

98. De frequentie voor het aanbieden van de containers is goed omdat ik tijdens de warmere periodes de container vaker aan de straat zet ivm stank
overlast en ongedierte. Het zou voor mij minder kunnen in de koudere periodes maar in de warmere periodes zeker niet.

99. Te vrede met frequentie afvalinzameling

100. Gft in winter te vaak in lente en herfst iets te weinig

101. In het najaar gaan in beide containers weken lang bladeren. De veegwagen komt juist dan minder vaak!! En bladkorven niet in onze buurt!!!

102. Hoe groter een huishouden hoe meer afval! Kan me voorstellen dat het vaker ophalen hier meer aan de orde is dan bij een 2persoonshuishouden.

103. Ik heb zelf nog n composthoopje

104. Grote restafvalcontainer hoeft niet vaak aan de weg, en geeft ruimte voor wat groter afval. Groene container is zeker in zomermaanden elke week
noodzakelijk.

105. Op deze wijze kan ik mij afval afdoende kwijt.

106. Het aanbieden van Restafval en groene container is ook afhankelijk van de temperatuur. M.n etensresten gaan gauw stinken in de zomer.
Misschien kan er verschil worden gemaakt in zomer en winter?

107. Past nu precies

108. Restafval is veel dan groenafval

109. De restafval container wordt 12 keer geleegd en geen 14 keer!

110. Restafval mag meer geleegd worden. Dit met warm weer ivm ongedierte en stank. Een zwarte/grijze bak 1x per 14 dagen is krap.

111. ook plastick ed ophalen , wordt het nog beter gescheiden

112. Zoals eerder gemeld, in de zomer moet gft vaker geleegd worden. Eigenlijk moet elke week beide bakken opgehaald worden. Ook het bijbetalen
voor zg extra afval vind ik niet juist. Er wordt al betaald middels gemeentelijke belastingen. En het zorgt voor afval in de natuur en op straat.

113. als we de restafvalcontainer langer moeten laten staan gaat het A stinken B te vol en te zwaar worden

114. In het tuin seizoen mag hij voor mij elke week worden opgehaald Vooral als er etens resten in zitten Stinkt en krijgt er ongedierte van

115. Wij bieden nu 12x aan maar betalen voor 14x dit zou terug kunnen naar het aantal keren aanbieden. Vervuiler betaald alleen het aantal keren
aanbieden

116. Omdat je restafval bij geen verandering van het systeem ook 2 wekelijks aan de weg zet. De groene zou iets minder kunnen want in de winter heb
je die niet zo snel vol

117. De aantal aanbiedingen uit de basis van het rest afval vindt ik te weinig. Om daarvoor een grotere container aan te schaffen vindt ik te duur. En
dan staat hij te lang met stank tot gevolg. Om ongedierte tegen te gaan zou eens gekeken mogen worden om het legen vaker toegankelijker te
maken. Het milieupark zou anders ingedeeld mogen worden en vooral goedkoper worden. De prijsverhoging die doorgevoerd is is absurd.

118. m.b.t. Tuinafval is voor ons alleen in de zomer de lediging vd groene container te weinig, ivm gras afval. Snoeiafval brengen we naar de Gemeente

119. De grijze en groene container zet ik 1 keer per maand , in de zomer zet ik de groene container vaker dan 1 keer per maand ivm de stank

120. In de zomer stinken de containers en zitten er maden in, als je een grote tuin hebt heb je ook veel snoeiwerk en past niet alles erin.

121. Groene container mag elke keer, dat maakt het scheiden wellicht aantrekkelijk(er). De grijze container mag 1x in de vier weken en vaak gebruiken
wij de 2 overige keren in de zomer, zodat het vuil iets eerder opgehaald wordt ivm stank overlast en/of mogelijkheid tot vliegen/maden oid..

122. We hebben al zoveel last van ratten... Dit zou echt wekelijks moeten.

123. Voor Gft afval zou een kleinere container die wekelijks aan de straat mag fijner zijn. Want bij ons is hij vaak niet vol en in de zomer met maden en
stank zou vaker ledigen beter zijn. Ook is een kleinere container beter schoon te maken dan zo’n hoge diepe container.

124. Woon in buitengebied en composteer veel zelf.

125. heb reeds de kleine bak

126. Tijdens groei en snoei seizoenen is de groene container al vaak vol. En dan vul ik de grijze container.

127. Te weinig restafval.

128. Als container pas vol is gaat hij voor te ledigen naar de straat. Sla regelmatig ophalingen over.

129. Met 2 kinderen en bijbehorende luiers, is het onmogelijk om niet na 2weken de container vol te hebben, waardoor je deze elke 2wk moet laten
legen

130. Er zijn mensen die hebben een te kleine container en staat elke keer met de bek open daar moet tegen opgetreden worden Voor ons is het ruim
voldoende beide containers

131. 12x restafval. Ongeveer 26x aanhouden en in de winter minder vaak ophalen en in de zomer vaker

132. We zijn een gezin van 4 met baby dan heb je veel meer afval. Maar alles wordt te duur.
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133. Voor mij als 1 persoon zijn de containers nooit vol,toch zet ik hem aan straat zeker in de zomer voor de stank.

134. Restafval container zet ik minder vaak aan de straat, maar ik kan me voorstellen dat het wel passend is voor huishoudens met meer personen.
Tuinafval is in bepaalde periodes van het jaar te weinig, maar dan laad ik mijn auto vol en breng het naar het milieupark, dat is meerdere keren per
jaar, wat niets extra kost.

135. Met het restafval kom ik meestal precies uit. De groencontainer komt aan de weg te staan omdat ik ervoor betaal. Als ik hier niet voor zou
betalen, kwam hij ook niet meer aan de weg te staan en zou ik zelf alles composteren.

136. Grijze container zit zelden vol als je er geen PMD in doet. Groene container stinkt in voorjaar en zomer altijd door warmte + zit sneller vol door
tuinafval (wat je 's winters niet hebt). Dan moet je al snel tuinafval in de grijze container doen, dat is zonde.

137. De gft bak zou wel groter moeten kunnen als je een flinke tuin hebt.

138. Je hebt al de keuze van grootte van de container, waarmee je e.e.a. zelf kunt regelen. De daardoor ontstane opties zijn in mijn ogen meer dan
afdoende. Wellicht meer promoten omtrent voordelen en hoe te scheiden van diverse materialen?

139. Restafval kan minder mits voorzieningen voor plastic en glas blijven bestaan.

140. ZOALS HET NU IS, IS HET PRIMA. ALS CONTAINER NIET VOL IS, DAN KAN DE VRACHTWAGEN GEWOON DOORRIJDEN, DAN SPAAR
JE TOT HIJ VOL IS. DE ENE KEER , B.V. DE GFT. CONTAINER ZET JE HEM ELKE 2 WEKEN AAN DE STRAAT, (AFHANKELIJK VAN SNOEIEN
EN GAZONGRAS) EN DAN KAN HET ZIJN, DAT JE 2 OF 3 KEER KUNT OVERSLAAN.

141. Voor een 1-persoons huishouden is dit meer dan genoeg. Mochten er een vriend en kinderen bijkomen dan kan ik me voorstellen dat het te weinig
is.

142. Veel afval van bomen van de gemeente waardoor het niet genoeg is om 1 x per 14 dagen te ledigen. Ook buiten de data dat de bladkorven
aanwezig zijn. De bladkorven zijn daarnaast ook veel te klein.

143. Grotere GFT container is ook een oplossing.

144. als fatsoenlijk geledigd worden van glasbak,textiel en pmd gebeurt motiveert dit meer om afval te blijven scheiden wat containerledigen omlaag
kan brengen

145. Zou wel handig zijn als je ergens kunt terugzien hoe vaak de restcontainer geleegd is.

146. GFT mag van mij iedere week opgehaald worden, vooral in de zomermaanden.

147. Als ik goed moet scheiden zeker in de zomermaanden moet ik mijn container vaker kunnen legen. Zie Echt-Susteren, elke week gft in de
zomermaanden.

148. Ik maak geen gebruik van de GFT-container omdat ik een Compostvat heb. Het feit dat ik zelf competeer wordt niet beloond. Ik betaal hetzelfde
bedrag als een ander die de GFT-container elke 14 dagen aanbiedt.

149. Zomers zijn de containers vol met maaien en stinken. Tevens veel overlast van vliegen hierdoor Vies vies vies

150. alles klopt als men inzichtelijk en verantwoord zijn of haar afval opruimt

151. De restafvalcontainer is groot genoeg en hoeven we maar eens per maand aan de weg te zetten. De gft zetten we vaker met warm weer aan de
weg wegens stank en ongedierte

152. Omdat ik vrijstelling heb voor de restcontainer zet ik deze elke 2 weken aan de weg. Daar ben ik heel blij mee. Ben wel benieuwd hoe jullie dit
willen oplossen als jullie de restcontainer minder vaak gaan leg maken. Elkje 2 weken is bij ons echt nodig.

153. We gebruiken geen gft container

154. Vooral in de zomer vaak genoeg alles ledigen.

155. Ik heb enkel een grijze container, deze staat minder vaak per jaar aan de weg. Een kleinere container wil ik niet ivm reserve ruimte aanhouden,
voor groter afval

156. In de winter mag het best minder vaak, maar in de zomer is het fijn als er wel 1x per 2 weken opgehaald word ivm stank en insecten/ongedierte.

157. in wintertijd is weinig groente, fruit een tuinafval

158. Als de grijze container maar eens in de vier weken opgehaald wordt krijg ik grote problemen ik heb 2stoma,s en waar blijf ik dan vooral in de
zomer met het afval Daarbij moet ik iedere nacht aan het infuus en dat geeft ook heel veel afval

159. Groene bak mag voor mij in de zomer maanden wekelijks zijn ivm de stank en beestjes. Grijze container nu nog prima .Zonder inco materiaal nu
nog prima redden.

160. Aantal keren dat men d containers aan straat kunnen zetten vind ik precies goed

161. Somig afval gaat stinken als dit 4 weken moet wachten

162. Wij vinden dit prima, alhoewel we ook fijn zouden vinden je per keer zou moeten betalen als je de container aan weg plaatst. Maar dan zijn wij
bang dat mensen overal afvalzakken gaan dumpen, om minder kosten te hebben. En dat is zeker niet wenselijk!!

163. De GfT container kan in de winter maanden minder vaak opgehaald worden om dan in de zomer wekelijks opgehaald te worden. Zo kan het
aantal keren per jaar toch gelijk blijven

164. Voor Tuinafval in een dorp met vrijstaande huizen is de groene container te klein. Zonder het gemakkelijker, veiliger en inzichtelijker te maken is
meer scheiden lastig realiseerbaar.
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165. Vanwege te verwachte stankoverlast en ongedierte in met name de zomer maanden is een langere frequentietijd erg dom. Zwerfafval zal
toenemen.

166. Groene container bij niet gebruik belonen ipv. er voor betalen

167. Single gezinssituatie

168. vanaf de lente tot en met de herfst zou de gft container vaker mogen

169. Laat het systeem zoals het is en houd je met echte problemen bezig.

170. Gft tijdens de zomer naanden elke week legen.(april - oktober) ivm ongedierte. Tijdens de winter perio de 1 x per 2 weken. Rest afval 1 x per
maand is prima

171. Wij zouden graag een grote groene bak hebben. (Gezin met 6 personen).

172. Groene container in de zomer te weinig omdat het te snel rot en daardoor maaien komen.

173. Met restafval is het af en toe puzzelen.

174. Gft zomer vaker winter minder vaak

175. Groen container in de zomer te weinig in de winter te veel

176. Gft is veel te klein voor het afval en ik ben niet in mogelijkheid om voor alle snoei afval naar milieustraat te gaan

177. voor een klein huishouden kan minder ophalen ook. Wel dient de gezondheid van mensen in het oog te worden gehouden voor de zomerperiode
versus GFT afval.

178. Ik ga er van uit dat de grijze en groene container om de 14 dagen geleegd worden ,alleen is de donderdag nu woensdag geworden. O.K./

179. Als je dit gaat verminderen gaan mensen dumpen.

180. Wederom ophalen grof vuil, soms moet je iets klein maken en dan zit de container al aardig vol

181. GFT bak is van ongeveer maart tot november vaker nodig dan in de periode november tot maart. M.a.w. seizoensinvloed!. Bijvoorbeeld maart
november 2 wekelijks, november tot maart maandelijks. totaal dus ca. 20 keer. Restafval kan wel naar één keer per maand dus 12 keer.

182. Ik ben, als gevolg van prostaatkanker, vrijwel volledig incontinent geworden. Dat houdt in dat ik om de twee weken mijn grijze container (120 liter)
vrijwel helemaal vol heb. 1x per 4 weken legen geen optie ivm capaciteitsprobleem. In de zomer komt daar het probleem bij van stank en vliegen. Hoe
kan dit opgelost worden?

183. De containers aan bieden zoals het nu is is niet verkeerd want als ze niet vol zij hoeven ze ook niet geleegd te worden . De groene container is
verschillend in de herfst zou dat zou dat wekelijks moeten.

184. Zeker in de zomer is het wenselijk de gft om de week aan de weg te kunnen zetten. De grijze container 14 x aan de weg is weinig met luierafval
van babys/kinderen. Zeker warme dagen gaat dit stinken! Luiercontainer in wijk wenselijk

185. Om ophoping van afval te voorkomen is het belangrijk om vaker, voor hetzelfde bedrag, de container aan de weg te kunnen zetten. Dit voorkomt
ongedierte.

186. Als je pmd wil doen, dient dit ook 26* aangeboden te worden

187. Restafval hebben we puur voor het gemak de grootste maat. Wordt ongeveer eens in de 6 weken aan de straat gezet om te legen. Gft is in de
zomermaanden nog wel eens plannen met grasmaaien of het kippenhok verschonen.

188. Ik heb een grote tuin. Zou liever een grotere groene bak hebben. Maar dat kan nu niet.

189. Restafval nu red ik wel met veertien keer zetten. Echter in de zomer wil je hem vaker zettrn ivm de stank. Ook toen de kinderen in de luiers zaten
moesten we de container vaker zetten, dus voor jonge gezinnen is 14 keer weinig.

190. Minder aanbieden wil niet zeggen dat er minder afval ontstaat !

191. Zo laten zoals het is !!!!! Niets veranderen

192. Niets veranderen

193. Een extra container gratis voor snoeiafval

194. Bij scheiding afvalstoffen is grijze container minder dan 14 keer prima

195. Ik scheid plastic afval en merk dat mijn grijze container ná 6wk nog niet halfvol is...ik woon alleen en betaal net zoveel basisheffing als een gezin
met 5 kids. Dat vind ik niet eerlijk!!!

196. Zou houden.

197. Wij wonen in het buitengebied en zorgen zelf voor een composthoop voor het bemesten van de groenten tuin Wij gebruiken de groene container
om die reden niet. Waarom kan het basistarief dan niet omlaag?

198. Wij zetten onze restafvalcontainer om de twee weken aan de weg. Dit hebben wij ook zeker nodig. Graag dit zo behouden!

199. Groene container in de winter 1x per maand en in voorjaar en zomer 1x in de twee weken.

200. dit is privé

201. De grijze container zetten we meestal eens per 6 weken en de groene ‘s zomers vaker.
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202. Restafval gaat stinken indien minder frequent. Als dat betekent dat het duurder wordt, dan is dat zo. Ik wil zelf de keuze hebben of ik het de
moeite waard vind om ervoor te betalen of toch liever zelf weg breng. Daarin wil ik niet gestuurd worden door de gemeente

203. De GFT heb ik in de ruim 20 jaar dat ik in Heythuysen woon nog NOOIT aangeboden, en toch betaal ik hiervoor. dit vind ik ongelijkheid. op andere
gebieden worden er wel onderscheid gemaakt in de gemeente. Zo moest ik zelf mijn internet betalen van ruim €1900,= omdat ik plotseling niet tot de
groep behoorde die dit gratis bij hun nuts voorziening kreeg.

204. Tuinafval is vaak seizoensgebonden. Daar zou eens naar gekeken kunnen worden

205. GFT in buitengebied ophalen is onzin. Heel mijn straat zet niemand de container buiten. Heb hem zelf nog nooit aan de straat bezet. Gewoon zelf
composteren. Hier betaal ik dus wel voor.....

206. Rest afval mag van mij 1x in de maand ,groene 2x per maand vooral zomers

207. Gft in de zomer vaker

208. voor de meeste groenafval hebben wij onze eigen composthopen, alleen etenswaar verdwijnt erin wij hebben de kleine restafvalcontainet en
hebben aan 10x p/j meer dan genoeg voorstel voor eenmaal per jaar een inzameling houden voor groot afval als gevolg van grote poets in voorjaar.

209. Restafval max 12 keer en betalen voor bv 6 x per jaar, elke keer meer extra. Gft afval 12 x per jaar

210. Restafval: 1x per maand is prima GFT: is prima, anders gaat het wel rotten en stinken, maden, etc.

211. groen kan ook naar de milieu straat.

212. Grijze container 'te weinig', heb ik ingevuld. Ik bedoel dat dat gewoon standaard 26 keer per jaar moet zijn (en natuurlijk kost dat meer, prima).

213. Ik vind wel, als het echt heet is, en alle containers stinken, dit niet extra geteld dient te worden als extra leging!!

214. We hebben nauwelijks nog restafval dus 1x per maand is ruim voldoende

215. Wij zetten onze grijze container (kleine maat) altijd minder dan 14x per jaar aan de straat, maar het kan wel ooit verschillen hoe vaak het nodig is.
Soms twee weken achter elkaar, soms 6 weken niet. Door tweewekelijks ophalen behoud je flexibiliteit. Ook als je hem een keer vergeet terwijl het wel
nodig was, zit je niet meteen met een lange periode zonder legen. De groene container zit iedere twee weken wel vol en zetten we bij bijna iedere
mogelijkheid aan de weg.

216. Het meeste GFT wordt door mij zelf gecomposteerd. Dus het legen van de GFT container is precies goed.

217. groene container word niet op gehaald. niet nodig.

218. In de winter kan de gft minder en in de zomer meer vanwege tuinafval en temperatuur (stank; ongedierte).

219. Als je alles goed scheidt dan heb je de grijze container niet iedere twee weken vol. Groen container in de zomer en herfst ivm stank en winter door
alle bladeren

220. in de winter heb je bijna geen gft dus dan is het niet nodig om de 14 dagen. als je glas en PMD apart ophaalt is 14 keer per jaar genoeg voor een
huishouden met 2 personen.

221. Is ook afhankelijk van wat voor gezins samenstelling je hebt. En hoe je tuin is ingericht

222. Vooral in zomer te weinig rest

223. In ieder geval NIET minder vaak de containers ophalen.

224. Misschien een optie om luiers apart in te zamelen.

225. Grote grijze containers verbieden, een kleinere is groot genoeg als om de 14 dagen wordt opgehaald.

226. Wij wonen met 6 personen in huis, hebben al een grote container voor restafval, maar moet deze toch nog te vaak aan straat zetten. Ik denk dat
ik 1x in de 3 weken wel zou redden. Maar vul deze nu met 2 weken aan met ander afval dat ik anders zelf weg moet brengen omdat een halflege
container aan straat ik zonde vind en als ik nog 2 weken moet wachten voor hij aan straat kan, de container al na 1 week vol zit en ik met extra
vuilniszakken aan het hannessen ben. Zonde voor het milieu, maar als de container toch aan straat moet dan scheelt het mij tijd en moeite omdat ik
het plastic niet zelf weg hoef te brengen.

227. Wij kunnen met onze (Groote grijze) container een X in de 4 weken goed overweg als men maar bewust de afval scheid. maar de kleine grijze
zou het moeilijk zijn.

228. Als je alles goed scheidt zou ik niet weten hoe je de grijze container (Restafval) iedere keer vol moet krijgen. Om dan de mogelijkheid 14 keer de
container aan de weg te kunnen zetten vind ik overdreven. Maximaal 1 keer per maand (12 keer) op jaarbasis is meer dan genoeg.

229. Je hebt meer restafval in huis dan dat je GFT afval hebt.

230. N.v.t.

231. Klein tuintje met weinig groenafval. Etensresten zijn ook maar beperkt. Gaan daarom (mede door stank met name in de zomer ) in grijze
container. Groene container amper aan de weg daardoor. Wordt nu meestal gebruikt om pmd in vuilszakken in te verzamelen zodat deze dan 1x in 2
weken naar verzamelpunt gebracht word

232. Is goed geregeld.

233. GFT: in de winter te vaak in de zomer te weinig. Maar 12 tot 16 keer moet meer dan genoeg zijn. Als de REST/GRIJS container per lediging moet
worden betaald zal het afval zeker beter worden gescheiden. Als men dit niet doet dan betaald de vervuiler, wel zo eerlijk toch?

234. We gaan naar de omliggende gemeente om luiers weg te brengen. Zou dit in gemeente Leudal zijn, dan zou het restafval voor vele verminderen,

net als al het plastic mogen verzamelen. Dus niet alleen harde plastic, maar ook de verpakkingen.
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235. De GFT container is te klein

236. In de herfst/winter is de GFT container minder vol ivm weinig tuinafval. Dan is voor ons lediging 1x per 4 weken voldoende. Restafvalcontainer 1x
per 4 weken is voor ons voldoende.

237. Restafval dient minimaal per 2 weken aangeboden kunnen worden.

238. Groente fruit afval in de zomer wellicht vaker

239. Met 2 kleine kinderen en heel veel luiers zit de grijze container zo vol waardoor wij genoodzaakt zijn om de container 2 x per maand aan de straat
te zetten voor een toren hoog bedrag.

240. Door scheiding afval heb ik geen 12 containers rest per jaar Groen mag in de zomer per week ivm stank en maaien

241. Als er jaarlijks een redelijk vast bedrag wordt gerekend voor het inzamelen van afval en daarnaast per keer een bedrag wordt gevraagd (dat ook
iets meer mag zijn) stimuleer je wel het scheiden. Sommige gezinnen (b.v. met meer kinderen) moeten hun container iedere week laten legen. Ga je
enkel per keer geld vragen dan stimuleer je het dumpen van afval.

242. Grijze container kan bij ons nog flink minderen wanneer er een mogelijkheid is om luiers te scheiden.

243. Groente fruit tuinafval heb je in de zomer- najaar meer. Dan zouden ze vaker mogen komen. In de winter heb je bijna niks dan mogen ze minder
vaak komen.

244. Je hebt de keuze wel of niet aanbieden ter lediging. Zeker in de zomer bij hoge temperaturen

245. Vooral in de zomer met gras maaien dan zit de gft container vaak snel vol en gaat ruiken door de warmte.

246. Zou graag per keer betalen.

247. GFT wordt door ons niet aan de weg gezet.

248. Een speciale inzameling voor luiers en incontinentie materiaal zal veel schelen op de grote hoop

249. Niets wijzigen aan aantal momenten van restafval, wil zelf bepalen wanneer ik hem aan de weg zet. Zeker met kinderen is het fijn als de container
om de 2 weken aan de weg kan

250. Vaker ophalen voormomt stankoverlast; zeker in de zomer.

251. Als ze te lang blijven staan in de zomer gaan ze ruiken en dat willen we niet

252. Ik heb de GFT bak niet nodig en de grijze nauwelijks.

253. Had deze vraag nou toch met deze informatie in het begin gesteld met daarbij een schema van liter inhoud per container = xxxxx liter.

254. GFT-containers zijn te klein

255. GFT is sterk afhankelijk van het seizoen In de winter minimaal in het voorjaar/najaar juist veel In de zomer bij grote droogte vrijwel niets

256. Wij maken geen gebruik van alle keren dat het mag, zijn met 2 personen en scheiden goed. Maar ik zie bij gezin van 5 personen dat het aantal
ledigingen echt nodig is.

257. Met een groot gezin zit hij eerder vol

258. Als ik de grijze container minder keer dan het toegestane aantal keren aanbiedt zou ik eigenlijk geld moeten terugkrijgen.

259. Langer laten staan is geen optie ivm hygiëne. En het is niet altijd de zelfde hoeveelheid per legging dus kan je niet over naar een langere periode
voor die geleegd wordt.

260. eenpersoons huishouden

261. Zo behouden

262. Ivm de luiers van mijn dochter, is grijze bak snel vol

263. In de zomer zou vaker gft moeten worden opgehaald ivm stank

264. 1x p mnd per container is voor ons voldoende

265. met uitzondering van de tuinmaanden (april tot okt )is de frequentie van ophalen groen afval te veel

266. Zoaals eerder aangegeven gft-container mag groter zijn, evt. tegen meerkosten, doch deze zullen gering zijn ivm lager kosten voor het restvuil.

267. Voor GFT moet dit in de zomerperiode elke week gedaan worden, anders lopen de maden eruit!

268. afval in winter minder plaatsen zodat in zomer mogelijkheid is voor vaker ledigen. (Stank) Bij 1x per 4 weken ophalen, kan ik niet de keuze maken
na 6 weken plaatsen van container. Wat nu wel kan.

269. GFT in de zomer te weinig opgehaald (vaak gras maaien/meer in de tuin werken). In de winter GFT container nauwelijks nodig

270. zomers bij tropische weer misschien op afroep vaker

271. Prima zo

272. Zie mijn eerdere antwoorden is prima zo.

273. Eigenlijk kan de grijze container 3 weken mee. Maar omdat deze elke 2 weken wordt geleegd, komt dat niet goed uit. Of hij wordt te vol of hij is
nog niet vol genoeg.

274. gft moet elke 2 weken, 's zomers is het zelfs soms te weinig (stank)
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275. Somers gaat de restafvalcontainer wel eens stinken. Wat ongedierte aantrekt

276. Vaker restafval op halen

277. In de zomer gaat de GFT afvalbak vaker stinken omdat er meer warme dagen zijn.

278. GFT container voldoet met name in de zomer en herfst niet omdat er dan net veel meer tuinafval is

279. GFT container een keer per 3 weken. Groot snoeiafval tuin met name in voorjaar en najaar tegen een aantrekkelijke korting laten aanbieden in
milieustraat.

280. Voor mij kan het beide om de 4 weken

281. Bij goed scheiden hoef ik minimaal container grijs en groen aan te bieden.

282. Wij composteren ons eigen GFT, dus dat is n.v.t.

283. GFT zou in het zomerseizoen extra geleegd moeten worden, bij voorkeur iedere week, dit ivm ongedierte, geur en veel GFT-afval

284. Voor GFT is een keer in de 2 weken te weinig, zeker in warme periodes.

285. 14x gft is, voor ons, ivm afvalscheiding niet nodig. Enig aandachtspunt is voor onszelf de zomerperiode. Container 1x in de maand (of minder)
legen, oftewel langer laten staan omdat de container simpelweg niet vol is, is bij hete temperaturen niet zo fris.

286. De Groen container is vooral 's zomers vaak vol en stinkt.

287. Vind dat restafval per keer betalen een goede oplossing zou zijn.Dan zijn de mensen misschien wat alerter En gooien geen gft in deze container.

288. Kleinere containers en vaker komen legen. Dat zorgt dat mensen beter afval scheidden omdat het dan niet te lang rond het huis blijft. Zeker in de
zomer is dat vaak een probleem.

289. restafval kan minder als je alles gescheiden doet. gft afval graag 1x per week in de zomermaanden in verband met gazonafval deze kan je niet
kwijt 1 x per twee weken. zeker in de bebouwde kom deze kunnen geen compost maken i.v.m. stank en ongedierte

290. Met de huidige manieren om afval te scheiden is het niet nodig om vaker dan 1x per maand een container te ledigen. Anders stimuleer je mensen
niet om beter te scheiden. Want ze kunnen het toch vaker weggooien met meerdere ledigingen. Prikkel om afval te scheiden ontbreekt dan.

291. wij hebben een GFT inzetbak van 40 liter. We plaatsen deze alleen aan de weg als hij vol is, of bij heet weer. Wij halen het gemakkelijk met 13 x.
Daarnaast hebben wij beschikking over een compostvat, en dat scheelt natuurlijk (en stinkt niet als je er geen verwerkt eten in gooit. TIP: voor alle
huishoudens een composter ter beschikking stellen zou een mooie optie zijn.

292. Als je de grotere containers hebt (en die heb ik) mag het aanbieden voor de beide afvalsoorten wat mij betreft best naar eens in de 3 of 4 weken.

293. Vooral met de feestdagen is het wel eens lastig dat de grijze kliko niet zo vaak geleegd kan worden. Bij gft is het belangrijk dat het niet gaat
stinken. Ik zou ook graag een komt kliko willen, die dan met zo vaak geleegd wordt als het.

294. Voor ons tweepersoons huishouden dit voldoende;

295. In sommige omstandigheden bijv verhuizen of verbouwen komt meer restafval vrij, maar we kunnen het ook een keer brengen naar het
milieupark.

Vraag 21: Als u nog opmerkingen heeft over het onderwerp van deze vragenlijst, kunt u dat
hieronder invullen
1. Wij zijn maar met 2 personen, jong gepensioneerde, en zijn eigenlijk wel content, kunnen nog zelf spullen wegbrengen enz. Maar als ik bedenk hoe
het is voor “echt” oudere mensen die slecht ter been zijn of geen vervoer hebben naar zouden dingen verbeterd kunnen worden. Ook voor jonge
gezinnen in een “ gewoon” huis zonder veel bergruimte is het niet goed geregeld, ze hebben het druk met gezin en werk en zijn, ALS ze goed zouden
scheiden en wegbrengen per week daar minstens een uur aan kwijt, niet genoeg en niet overal containers bij supermarkten. Veel grof vuil, speelgoed,
kapotte spullen enz. Tja, en dan is het geen wonder dat de wijkparkjes vol staan? Ik zie het vaak gebeuren en hoor het de gezinnen zeggen. Jammer
dat ze de tijd niet pakken om dit te melden bij gemeente of deze enquête in te vullen.

2. Wij betalen al meer dan genoeg gemeentelijke belastingen. Daarom wil ik niet nog meer gaan betalen. Leudal behoort al tot de duurdere gemeentes
in de regio. Uiteraard wel bereid meer afval te scheiden

3. Misschien iets meer actie gemeente in plaats van papier werk.

4. check

5. Prima vragenlijst!

6. Maak inleveren afval bij de milieustraat (bijna) gratis!

7. Probeer de doelstelling niet te bereiken via de beurs van de mensen. Je krijgt overal zoveel "rommel" die je kwijt moet. Zorg dat de afvalinzamelaar
deze doelstelling maximaal faciliteert

8. Zelf heb ik geen nieuwe ideeën maar sta wel open voor vernieuwing/nog betere afvalscheiding.

9. Natuurlijk

10. Goed om ook de burger erbij te betrekken
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11. Ik ben geen inwoner van Leudal, maar als onderzoeker werkzaam bij een andere gemeente. Ik ben benieuwd naar de vragen die jullie stellen.
Negeer mijn antwoorden.

12. Deze enquete mag vaker gehouden worden, dat maakt dat het maken van een beslissing sneller kan verlopen omdat de inwoners van de
gemeente geregeld hun mening kunnen geven. Wat vandaag mijn/onze mening is kan volgend jaar al weer heel anders zijn door bijv. een andere
gezinssamenstelling.

13. Als er voor het restafval besloten wordt om er meer voor te gaan betalen of minder keren wordt opgehaald, bent u dan niet bang dat er teveel afval
gedumpt wordt in de natuur ????

14. Als je het aantal op te halen keren restafval naar 4 weken zet, en je slaat een keer over dan Heb je voor de volgende ronde dus 8 weken in de
container. Dus route rijden om de 2 weken

15. hoop niet dat wijkmilieupark bij zwembad in Haelen uitgebreid worden. Er ligt vaak erg veel rommel rond de afvalcontainers.

16. geen

17. n.v.t.

18. Toevallig kan ik de app scannen, maar als ik geen krant zou hebben, weet ik niet hoe of waar ik de enquête kan invullen

19. Het is erg onhandig als de wethouder een beslissing wil doordrukken en nu terug moet om via een enquete de mening van de inwoner wil weten.
Iets met mosterd en maaltijd?

20. 1. Het is hypocriet van mensen te verlangen dat ze substantieel minder afval moeten gaan produceren. Niemand vraagt om afval. Afval ontstaat
door gebruik en verbruik. Alleen minder consumptie leidt tot minder afval. 2. Als de achterliggende gedachte is de lasten verder te verhogen, kunt u dat
beter gewoon zeggen. Daar heeft de burger geen enkele keus. 3. Als u over ervaringen uit andere gemeenten spreekt, laat u een heel belangrijke
ervaring achterwege: waar nieuwe systemen en afval per gewicht is ingevoerd werd massaal afval gedumpt buiten de gemeente-kern. Is dat wat u wilt
als het gaat om kostenbesparing? Nee toch, hoop ik

21. Afval verminderen eerste prioriteit Mensen bewust laten worden dat afval op de juiste plek thuishoort

22. Laten zoals het nu is!!

23. Probeer het doel te bereiken met positieve prikkels en niet met negatieve financiële prikkels (duurder)

24. Zie eerder gegeven commentaar

25. Fijn dat deze vragenlijst werd aangeboden. Was net lang genoeg en prettig in te vullen.

26. Wanneer wordt ons milieu parkje ondergronds zoals in de meeste dorpen al is gebeurd

27. Laat de inwoners niet met het afval zitten. Goedkoop, goed afvalbeleid

28. huidige systeem handhaven aub !!!

29. Nogmaals blijf bij het huidig systeem, ga niet meedoen met de plasticzakken

30. Heb mijn mening gegeven

31. Rekening houden met plaatselijke inlever-/ophaalregelingen, zoals papier, textiel e.d.

32. NVT

33. -

34. Ik kan mij persoonlijk niet voorstellen dat een door de gemeente aangeboden bakje voor groente en fruitafval op het aanrecht mensen extra
motiveert dit gescheiden in te zamelen. Het bakje moet je qua stijl in je interieur ook maar bevallen. Ben bang dat deze bakjes dan voor niets gemaakt
worden en weggegooid worden zonde voor het milieu! Ik zit niet te wachten op een extra container voor papier. Dozen stapelen zich makkelijk in de
garage en dozen heeft iedereen wel. Een container moet weer extra geproduceerd worden en dat is dan weer zonde voor het milieu!

35. Geen.

36. Handhaving op milieuparkjes gewenst

37. n.v.t.

38. Afvalinzameling laten bij wat het is. Er zijn voldoende mogelijkheden om afval te scheiden. Het is een kwestie van de inwoners op hun
verantwoordelijkheid wijzen en handhavend optreden.

39. Gewoon laten, ik vind het goed

40. Gemeente Leudal / Maasland moet de inwoners indringender informeren over het belang van het terugdringen van de afvalberg. Afvalscheiding is
hierbij een belangrijk hulpmiddel. Strenger optreden tegen tegen degenen die de regels aan hun laars lappen. Terugdringen van de afvalberg begint
ook bij de producenten. Zij komen nu te makkelijk weg met alle overbodige verpakkingsmiddelen die er worden gemaakt. Verder is van belang dat de
uitkomst voor deze enquete in Leudal afzonderlijk wordt beoordeeld en er maatregelen worden getroffen. Ook indien deze afwijken van de peiling in
Maasgouw en Roerdalen.

41. Het gebruik van communicatiemiddelen over afval kon ik niet goed invullen omdat ik niet wist van het bestaan ervan. Communiceer beter, ook over
deze enquête. Slecht te vinden op de website en in de media! Ik ben aangesloten bij TipLeudal. Deze enquête had daar ook extra aangeboden kunnen
worden.

42. Reeds eerder in de enquête vermeld. Echter aanvulling. Apart......Jullie gebruiken dit voor besluit over afval beleid staat op volgende pagina.
Vragen zijn echter puur op detail invulling van afvalophaling e.d. Niet echt vragen over beleid......
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43. Ik vind dat het nu zeer goed id geregeld. Geen plastic zakken.

44. n.v.t.

45. zie vraag 16

46. Goed dat de inwoners gevraagd worden de vragenlijst in te vullen.

47. nvt

48. Geen maatregelen wat asociaal gedrag bevordert zoals: Bermafval Per kg laten betalen zodat " gulle gevers" de afval in jouw container deponeren.

49. Begin aub niet met inzameling van plastic zakken die je aan de straat moet zetten. Ik heb in andere plaatsen gezien wat voor een zooitje hierdoor
kan ontstaan.

50. In deze enquete veel dezelfde vragen over mijn beeld van het ophalen van vuilnis. Ik heb mijn suggesties al meerdere keren kenbaar gemaakt.

51. Het milieuparkje aan de niesstraat moet snel worden opgeknapt. Containers in de grond. Camera voor bewaking tegen stortoverlast.

52. Maasland moet ondergeschikt zijn aan de bestuurders van de gemeente(n) Zij moeten uitvoeren wat raadsleden vinden. De overhaed van
Maasland is overbodig. Daar zijn wethouders voor. Bovendien bespaart dat veel geld

53. Niet elke gemeente is gelijk. Volgens mij wordt nu uitgegaan van een gemiddelde gemeente in Nederland

54. bij milieupark vaker ledigen bij o.a. bij Vermeulen en sporthal is het maandag morgen niet mogelijk alles zit vol

55. Bij glas container een uitklapbare steun om krat op te zetten zodat ik met 2 handen kan werken

56. Succes met dit onderzoek

57. 5x per jaar gratis afval brengen zoals in Weert ??

58. Geen

59. Zorg dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Leudal deze enquete invullen. Laat de inwoners weten dat deze enquete er is.

60. Ik zou het echt jammer vinden als er weer een container komt voor papier en een container voor plastic (zucht dat zijn 4 containers) en dat dan een
ronde van restafval komt te vervallen omdat plastic moet worden opgehaald. Om stank te voorkomen zou ik alles gaan spoelen met water, lijkt mij ook
zonde en niet de bedoeling. Ik vraag mij ook af, waarom plattelandsgemeenten nu ineens het beste jongetje van de klas moeten zijn, omdat het in een
visieplan staat. De gemeente leudal heeft haar keuze vele jaren geleden al gemaakt, maar er zijn ook onderzoeken die aantonen dat scheiden achteraf
betere resultaten geeft dan vooraf (= door de consument) omdat de consument nogal wat fouten maakt bij het scheiden. Zojuist uw nawoord gelezen:
krijg dan toch sterk de indruk dat mijn mening niet telt omdat de doelstelling en de route al bepaald is....

61. Buitengebied bewoners hebben vaak geen gft container nodig. Vandaar de antwoorden over GFT

62. Vind deze enquête erg suggestief. Je wordt een richting opgeduwd. Repressieve tolerantie.

63. Zie voorgaande opmerkingen. Ik hoop dat de inzet van dit onderzoeksinstrument niet voor de buhne heeft plaatsgevonden en dat uitkomsten
serieus worden genomen.

64. Bij de besluitvorming, graag dringend aandacht voor de toenemende hoeveelheid ongedierte om huizen en onder de trottoirs en de rol die het
buiten laten staan van Kliko containers daarbij speelt. 15 jaar geleden konden we rustig 's avonds een schaaltje kattenvoer buiten zetten voor de egels
in onze tuin, geen mier te zien. Er waren mieren in de moestuin, dat wel, maar niet om en al helemaal niet IN ons huis. Dat is de afgelopen jaren
drastisch veranderd. Het baart me zorgen.

65. Ik vindt het ronduit onbeschoft dat een gemeente met een afval verwerker om de tafel gaat en nieuwe plannen maakt. Zonder dat er input is van de
mensen die in de gemeente wonen en betalen. Om dan nu achteraf een enquête op te zetten vindt ik doen ofdat je neus bloed. Naar mijn mening is
deze enquête een wasse neus en gaan de plannen die gemaakt zijn gewoon al door. En doet het er niet toe wat de uitkomst is van deze enquête. Ik
hoop het oprecht dat ik het mis heb.

66. Als hondenbezitster zou ik graag veel meer prullenbakken in en rond het dorp zien. Het verstrekken van de plastic poepzakjes zou ik anders doen,
bijvoirbeeld op te halen bij lokale winkeliers. Ik tref vrijwel altijd lege voorzieningen. En dan graag een milieuvriendelijk, bijvoorbeeld kartonnen versie.
Niet alleen beter voor het milieu maar ook voor onze waterzuiveringen.

67. alle huishoudens met twee personen een kleine restafvalbak laten gebruiken.

68. Neen

69. Verenigingen die meehelpen met afvalinzameling extra steunen vanuit gemeente

70. Meer bladerkorven plaatsen. Net als voorheen. Echthoor; faciliteert, haal het aan huis op en maak het niet te duur. Zo krijg je mensen in beweging.

71. De reinigingsdienst maasland moet meer optreden tegen overtredingen bij het aanbieden van afval openstaande containers Containers die te vroeg
aan de weg staan en containers die de hele week aan de weg staant Containers met verkeerde inhoud!

72. Inzamelingsplaats met pasjes maken om dumping vanuit België te voorkomen. Het is echt een schandaal in de weekenden en savonds.

73. Bereken de afvalstoffenheffing per gezinsgrootte en aantal malen dat afval wordt aangeboden!

74. Er is nog veel winst te behalen in de afvalverzameling van gemeente Leudal.

75. Heeft de Raad niks beters te doen dan dit soort vragenlijsten op te stellen>

76. GEZINNEN MET 2 OF MEER PERSONEN, VEEL MEER LATEN BETALEN.
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77. Ik mag hopen dat het milieu parkje hier op de Heibloem blijft bestaan want een paar jaar geleden is daar een bak geld ingeduwd om ze
ondergronds te maken. En het oud papier voor de vereniging zolang als die bestaat want die extra euro's kunnen ze goed gebruiken om nog enigszins
te blijven bestaan omdat er van de gemeente uit NIETS wordt gedaan om Heibloem leefbaar te houden. Als jullie zorgen dat hier woningen voor de
jeugd worden gebouwd zodat die eindelijk hier kunnen blijven wonen en er dus meer afval komt in Heibloem kunnen we dan eens praten over deze
plannen die jullie hebben.

78. Ik zou graag meer initiatieven vanuit gemeente en dorpsraden zien voor het inzamelen van zwerfafval door bewoners. Sponsoring door gemeente
bijvoorbeeld igv verzamelen zwerfafval

79. Nvt

80. Maak het afval scheiden laagdrempelig. En voorkom dat iedere keer de PMD uitpuilt. Dan gaat het bij het restafval of in de bosjes

81. Ik ben altijd bang dat juist de normale burger deze enquête invult. Of dan straks de uitslag representatief is vraag ik mij af.

82. m.i. is deze enquete overbodig omdat er regionaal al afspraken zijn gemaakt en een weg terug schijnbaar niet meer mogelijk is tenzij er een flink
boetebedrag betaald gaat worden

83. PMD is de grootste bulk van het afval!

84. Zou het verschrikkelijk vinden als er overal plastiek zakken ipv de containers komen zie bij mijn moeder op zondag een berg op de straat liggen
.Op maandag kapot getrokken zakken (poezen en ongedierte). Afval scheiden graag maar zorg dan ook dat alles netjes blijft en zorg niet voor nog
meer zwerfafval aub. Jonge gezinnen de kans geven afval kilo's te verminderen door inco containers te plaatsen zal zeker helpen de kilo's naar
beneden te brengen.

85. containers worden te vaak neer gegooid of met deksel open neergezet Ophouden met het plakken van stickers die nergens op slaan

86. Scheiden nog makkelijker maken en diegenen belonen. Geen plastic zakken moeten kopen om afval te kunnen scheiden. Goed afval scheiden
juist belonen ipv meer laten kosten. Verder hebben we alles benoemd.

87. Ik vind het prima om op deze manier, laag drempelig, de mening van inwoners te vragen.

88. Neen

89. Beter communiceren. Probleem aan de bron oplossen. Wat draagt de gemeente daar (effectief ) aan bij.

90. Vergeet de bijkomende nadelen niet: ratten die ziektes overbrengen, vossen die nu al gesignaleerd worden in het dorp en ziektes overbrengen,
stankoverlast, dumping afval wat toeneemt.

91. Ophouden met zeuren en jullie met zinvollereen zaken bezig houden. Wat goed is ook goed laten.

92. De vragen waren enigszins suggestief, met name rondom het restafval en het ophalen hier van.

93. Ik ben bang dat mensen hun afval gaan dumpen als er mindervaak de containers geledigd worden of als het te duur wordt. Onder het viaduct op de
roermondseweg liggen bijna dagelijks dozen en zakken vol met afval. Echt triest. En dat wordt alleen maar erger...

94. Deze enquete is middels de PC toegankelijk. Iedere inwoner zou deze eigenlijk moeten invullen. Alle inwoners betalen immers ook afvalkosten en
ook diegenen die geen PC hebben zouden de vragenlijst op hun huisadres dienen te ontvangen. Dan is het inhoudelijke resultaat van de enquete ook
een resultaat dat zoveel mogelijk inwoners betreft.

95. Plastic zakken beschikbaar stellen zou wel fijn zijn.

96. Graag bladcontainers plaatsen in buitengebieden

97. Leg de wijkmilieuparkjes ondergronds aan om zwerfafval en optische vervuiling te beperken/voorkomen

98. Nee

99. Graag ook aandacht voor hoe artikelen verpakt zijn, want mijn hoeveelheid pmd is schrikbarend. Om die reden zou ik ook niet willen dat de zakken
aan huis worden opgehaald, want waar bewaar ik die bv 6 zakken per 2 weken? Wil geen ongedierte aantrekken.

100. laten zoals het is,

101. De samenwerking met andere gemeenten.

102. Goede vraagstelling

103. Filmpje documentaire met gevolgen slechte afvalscheiding

104. Ik heb het al gezegd...1 persoonshuishoudens betalen net zoveel als gezinnen...niet eerlijk.

105. Niet van toepassing

106. Ik hoop dat maatwerk van toepassing wordt, rekening houdend met mogelijke verschillen zoals woon je in een kern van een dorp, een
appartement of in het buitengebied met de keuze van zelf een compost maken waardoor een groene container niet nodig is.

107. 2 x per jaar grof- of snoeiafval ophalen aan huis. gratis of tegen kleine vergoeding

108. De container in de wijkparkjes vaker leeg maken, Vooral in de week als ook oud papier wordt ingezameld.

109. Het ophalen van oud papier gebeurt nu door de harmonie. Laat dit zo blijven, de vereniging houdt hier een leuk bedrag aan over.

110. De tarieven op de milieustraat zijn veel te hoog, zeker als je ze vergelijkt met andere gemeentes in de directe omgeving. Daardoor zien we zo
vaak illegaal gestort afval (puin, autobanden etc.) in het natuurgebied Leudal. Dus doe daar iets aan alstublieft !
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111. Aandacht voor communicatie: wat hoort waarbij, waar kan je wat inleveren, etc. Veel genoemde informatiebronnen waren niet eens bekend als
mogelijke informatie bronnen!

112. Geen opmerkingen het meeste is prima geregeld.

113. Begin bij de basis. Dat betekent dat we kinderen leren bewuster om te gaan met onze wereld. Niet alleen maar kopen kopen kopen, maar beter
kijken naar duurzame oplossingen. Afval beperking via de container is een prima idee, maar alles zelf brengen naar de milieustraat is dan een
gemakkelijke "uitweg". Ook hier zou beter naar gekeken kunnen worden.

114. Alles duidelijk aangegeven.

115. Ik het Prima zo Grijze bak mag van mij minder of betalen voor de keren dat ze halen

116. Erg fijn dat inwoners langs deze weg hun mening mogen geven.

117. Een voorstel aan bedrijven doen om diverse verpakkingen te retourneren tegen statiegeld. Dat scheelt een berg in afval alleen al aan
verpakkingen.

118. Fijn dat wethouder Verlinden deze enquête onder de inwoners heeft willen uitzetten! De enquête is goed opgezet.

119. Maak een keuze, verander niet teveel, ongelooflijk hoe een gemeenteraad zich druk kan maken over zo een onderwerp.

120. De restcontainer minder frequent ophalen zouden wij zeer vervelend vinden, doordat we dan waarschijnlijk vaak een container aan de weg
moeten zetten die nog niet vol is, maar waarmee we de volgende vier weken niet verwachten te halen. Zoals ik nu begrijp uit de berichtgeving betaal je
daar dan wel voor alsof hij vol is. Bovendien zouden we dan waarschijnlijk voor een grotere container moeten kiezen, omdat we niet altijd de vier weken
halen met onze huidige kleine container. We zouden dit alleen acceptabel vinden als er hierbij gekeken zou worden naar het gewicht van het afval in de
container (geen idee of dat technisch mogelijk is). Ook de consequenties bij een keer container vergeten zijn vervelend (meteen een maand lang met
een volle container zitten, zeker in de zomer geen pretje).

121. woon in het buiten gebied.

122. Waarom vraagt u de burger niet wat hij echt wil in directere vraagstellingen, bijvoorbeeld wilt u wel of geen PMD gele ophaalzak ? Wilt u wel of niet
meer betalen voor uw restafval ?

123. nee

124. Ik hoop dat de communicatie in de volgende raadsvergadering beter verloopt en dat de raadsleden, en ook de burgers, op een goede wijze wijze
worden ingelicht. Zoals het nu gegaan is, is zeer onprofessioneel!

125. Heb de discussie in de raadsvergadering proberen te volgen. De conclusie was duidelijk: het huidige systeem werkt tot tevredenheid, beter kan
het niet, maar wel duurder, dus handen af.

126. Verder geen opmerkingen en ik wens jullie veel succes om tot een juist besluit te komen.

127. Verandering roept weerstand op bij de burger dus ga hier zorgvuldig mee om. De 1e stap is gezet en stemt me wel tevreden door deze vragenlijst
op te stellen en te laten invullen. Hoop alleen dat met de uitkomst hiervan ook serieus iets mee gedaan wordt!! En niet zoals in het verleden dat
uitkomsten van onderzoeken in een ondersta la terecht kwamen en nooit meer opgepakt werden! Daarbij is oud papier ook een gevoelig punt omdat
dit nu 1x per maand opgehaald word door Muziekvereniging Nunhem bij ons in het dorp Nunhem. Dit brengt extra inkomsten voor de vereniging in het
laatje dus zou mooi zijn als aan dit item NIETS wijzigt om de betreffende vereniging hun extra inkomsten te waarborgen! Zeker in deze CORONAtijd
waarbij de verenigingen het toch al niet zo gemakkelijk hebben om inkomsten te genereren!

128. zie een vorige vraag over glas

129. Wat we ook invullen. De Gemeente doet toch wat ze zelf wil

130. Laat het a.u.b. zoals het nu georganiseerd is!

131. N.v.t.

132. Wanneer de grijze container slechts 1 keer per 4 weken wordt geledigd en je mist een keer (door vakantie bijv.) dan moet je dus nog eens 4
weken je afval bewaren en werk je ongedierte/stankoverlast in de hand.

133. Ik zou zeggen: AAN DE SLAG.

134. Doe wat met de kritieken/suggesties die u ontvangt. Er is veel ruimte voor verbetering, zeker als u de burger mee wilt krijgen in uw doelstelling

135. Zie eerdere opmerkingen!!

136. - Luier container plaatsen - De plastic container vaker leeg maken

137. Burgers worden erop afgerekend dat zij afval produceren welke zij minder of meer gedwongen moeten kopen omdat het product vaak overdadig
verpakt wordt. Eerlijker zou zijn als de werkelijke producent van afval wordt gedwongen het gebruik hiervan te verminderen.

138. Het zou fijn zijn als de plastic bak vaker geleegd zou kunnen worden

139. Veel succes. Probeer het milieu centraal te stellen en niet met de gedachte dat dit "kostbaar" is en op de burger moet worden afgewenteld.
Probeer juist creatief om te gaan met de materie en zoek kennis en ervaring buiten Leudal.

140. N.v.t.

141. Ga niet meer huis aan huis ophalen, zoals plastic. Dat is ook weer milieuvervuilend, want daar moet een vrachtwagen voor rijden. Nu kan je het
brengen wanneer het je zelf uitkomt.
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142. Luiercontainers zijn al een hele verbetering om restafval te beperken voor jonge gezinnen en om daardoor kosten te recuderen voor de gezinnen
i.p.v. grotere container laten nemen en daardoor nog hogere gemeentebelasting te laten betalen

143. Steeds vaker staan afvalbakken in de voortuinen. Graag niet nog meer bakken voor bv papier of plastic. Het wordt er niet mooier op.

144. Niets veranderen. Alles gaat goed zoals het nu gaat.

145. Als de Gemeente Leudal echt de (rest)afvalsproductie wil terugdringen en het groengebruik in eigen tuin wil stimuleren in al haar 16 gemeentes
moet het een krachtig signaal afgeven en kleur bekennen. De lat mag best hoger gelegd worden. Niet te veel de oren laten hangen naar ieders
mening, maar eigen groenbeleid en afvalreductie krachtig en actief uitdragen. Dubbel profijt voor de burgers: afvalstoffenheffing omlaag en minder afval
en meer groen.

146. De opbouw van deze enquete kan beter

147. Succes!

148. Het stoort mij enorm dat er afval en dan voornamelijk restafval of afval wat niet in de containers (in de wijk) hoort of past gewoon wordt "gedropt"
bij de afvalcontainerplaats. Men wil dan blijkbaar niet extra betalen als ze dit bij het milieupark af geven. Ik heb hier geen directe (goedkope) oplossing
voor, camera's zou een oplossing kunnen zijn, maar dat zal relatief duur zijn, containers in de grond??

149. Denk ook aan mensen die om medische reden meer restafval hebben.

150. Heb de raadsvergadering proberen te volgen en mijn advies aan de wethouder zou zijn; niet overgaan tot wijzigen van de afval inzameling, het is
perfect geregeld en de veranderingen die u wil kosten de burgers alleen maar geld.

151. xxx

152. Ben bang dat het veranderd wordt en alleen maar lastiger .

153. Ben benieuwd of men naar de burger luistert..

154. hoe hoger de kosten worden, hoe meer afval er op straat zal belanden, tenzij er een manier bedacht wordt om daders hiervoor te bestraffen

155. Maak de inzameling van afvalstoffen niet te duur. Hierdoor verkom je eligaal storten van afval.

156. door het feit dat het milieuparkje naast de drukke doorgaande weg ligt, wordt het parkje heel vaak door passanten en ook door bedrijven gebruikt,
waardoor de containers heel snel vol zijn.

157. Ik kom op vakantie weleens plaatsen tegen, waar bewoners een sleutel hebben waarmee ze containers kunnen openen om afval te storten. Is dat
een idee om sluikstorten in de ondergrondse containers in Neeritter tegen te gaan? (ik begrijp dat je dan eerst nog meer rotzooi krijgt, maar op den
duur schijnt het te helpen)

158. Geen aandacht voor zwerfafval is onbegrijpelijk

159. Graag de uitslag van deze ondervraging

160. Goed dat hier over wordt nagedacht - hopelijk wordt er de komende jaren meer afval gescheiden, en komen jullie met een gedegen plan om dit te
stimuleren.

161. Afval scheiden wordt een probleem omdat mensen proberen alles gratis weg te doen. PMD containers en textiel containers zitten vol met rommel
wat er niet in thuis hoort. Controle is er niet. Camera controle zal wel niet mogen. Wie hier belasting betaald, mag ook gebruik maken van de
containers is mijn mening. Dus buitenlanders moeten het maar bij in hun eigen land weggooien. Er moet meer controle komen!!

162. De nieuwsbrief komt altijd in de spam map binnen, en dit is met geen mogelijkheid te veranderen!

163. Hou het vooral zoals het is dat is goed

164. Fijn dat we hier als inwoners bij betrokken worden.

165. vragen lijst is goed opgesteld. heb diverse adviezen al ingevuld.

166. Enkel PMD zakken aan de weg zetten en ophalen voor Reinigingsdienst heeft weinig meerwaarde als er toch naar het milieuparkje gegaan moet
worden voor glas. Bijv. beschikbaar stellen van andersoortige bakken (bijv 40 liter stapelbare bakken) aan elk huishouden voor sorteren van glas,
papier, PMD indien dit ook huis-aan-huis in de ophaalronde kan worden meegenomen. Anders alles verzamelen bij de locale milieuparkjes. Is toch een
kleine moeite als je toch naar de winkel gaat voor de grote boodschappen?

167. SUCCES!

168. Luiercontainers - zo die er mogen komen- zijn ook bedoeld voor incomateriaal van ouderen?
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