Enquête grondstoffenbeleid

Enquête grondstoffenbeleid

Resultaten
1. Als u de grijze container aan straat zet, hoe vol is die dan?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Altijd vol

67

21,3 %

Bijna altijd vol

100

31,7 %

Half vol

93

29,5 %

Er zit amper iets in

42

13,3 %

Ik heb luiers en/of medisch afval

6

1,9 %

Andere...

7

2,2 %

6 7
42

67
Altijd vol
Bijna altijd vol
Half vol
Er zit amper iets in
Ik heb luiers en/of medisch afval

93

Andere
100

De kleine grijze container gaat slechts om de 6 weken aan de straat en is dan vol.
container restafval
Ik woon in een appartement en scheid ons afval, restafval is ongeveer een kilo per week
Afvalbak bij flat
Ik zet hem pas buiten als hij helemaal vol is. Dus staat er niet iedere 2 weken.
Is zeer wisselend !!!
zet hem alleen aan de straat als hij tenminste 3/4 vol zit en dat is ongeveer om de 6 weken

2. Als u de groene container aan straat zet, hoe vol is die dan?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Altijd vol

49

15,6 %

Bijna altijd vol

99

31,4 %
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Half vol

105

33,3 %

Er zit amper iets in

30

9,5 %

Andere...

32

10,2 %

32

49

30
Altijd vol
Bijna altijd vol
Half vol
Er zit amper iets in
99

Andere

105

Soms vol, soms bijna leeg
Wisselend. Soms vol, soms weken bijna niets
die heb ik niet in vakantiehuis???
Ligr aan jaargetijde
Met periodes heel vol en soms weken niets
container restafval
Staat er geen
Het gft brengen wij beneden in de groene container
Geen groencontainer
Leeg
Zie ook voorgaande antwoord. Container staat pas buiten als hij helemaal vol is.
Niet
heb geen groene container
We hebben geen groene container in de Zeekraalstraat nieuwvliet
IN DE ZOMER VOL? IN DE WINTER BIJNA NIKS
sterk afhankelijk van het seizoen, gras maaien e.d.
Ik heb geen groene container
Wij hebben geen Greene container
Ik scheid geen afval
geen groene container (appartement en geen ruimte voor een extra container)
wij zetten meestal drie groene containers per ophaalronde
Afhankelijk van seizoen en weersomstandigheden tussen 2 volle containers en een beetje
Gebruik ik niet soms heb ik thuis afal en dat brink ik naar milieustraat
Soms vol , soms bijna niets
In de zomer beide vol, winter amper íets in
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Erg wisselend
1 keer om de 6 weken vol
In de winter nagenoeg leeg, andere seizoenen nagenoeg vol.
Sterk wisselend
ligt aan seizoen- heb er 2- tuinseizoen altijd vol en in de winter eentje half vol
Varieert met het seizoen. In de winter weinig. In voor- en najaar vol.

3. Weet u precies wat er in de groene container hoort?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

167

53,0 %

Van de meeste dingen wel

140

44,4 %

Vaak niet

6

1,9 %

Geen mening

2

0,6 %

2
6

Ja
Van de meeste dingen wel

140

Vaak niet

167

Geen mening

4. Weet u precies wat er in de zak/container voor plastic afval mag?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

167

53,0 %

Van de meeste dingen wel

125

39,7 %

Vaak niet

12

3,8 %

Geen mening

11

3,5 %
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12 11

Ja
Van de meeste dingen wel
125

Vaak niet

167

Geen mening

5. Doet u al aan afvalscheiding?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja, ik scheid alles

141

44,8 %

Meestal

111

35,2 %

Af en toe, maar kan beter

40

12,7 %

Nee

16

5,1 %

Andere...

7

2,2 %

16

7

40
Ja, ik scheid alles
141

Meestal
Af en toe, maar kan beter
Nee
Anders

111

dat gaat niet, in vakantiehuizen haalt men enkel een mastodont van een container op, dus daar gaat alles in
heeft geen zin om het te scheiden komt toch in de zelfde vuilwagen te recht en zakken worden soms en helemaal niet
opgehaald
In de Zeekraalstraat nieuwvliet is het niet mogelijk om aan gescheiden afval te doen. We hebben slechts 1 containerdoen.
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Plastic afval scheid ik principieel niet. De plastic zakken fie via ZRD worden verstrekt zijn niet stevig. Plastic kan magnetisch
worden gescheiden.
We scheiden gft en papier. Geen plastic.
binnen de fysieke mogelijkheden (heb geen groene container)

6. Wat zamelt u apart in?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

GFT

267

84,8 %

Papier/karton

289

91,7 %

Plastic

249

79,0 %

Glas

283

89,8 %

Textiel

223

70,8 %

Drankenkartons

155

49,2 %

Niets

7

2,2 %

Andere...

13

4,1 %

350
289

300

283

267
249
250

223

200
155
150
100
50
7

13

Niets

Anders

0
GFT

Papier/karton

Plastic

Glas

Textiel

Drankenkartons

Batterijen
composteerbaar, plastic dopjes, fles dopjes, kurk, lampen
Niet mogelijk in de Zeekraalstraat nieuwvliet
Batterijen en chemisch afval
chemisch afval, batterijen
batterijen
Ook groter metaal apart naar milieustraat.
Puin
electro spullen
Blik en frietvet
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Batterijen, Metaal, Elektrische Apparatuur
Oudijzer
Klein chemisch afval

7. Hoe vaak gebeurt het dat er iets in de grijze container beland, terwijl het
eigenlijk in de groene container moet? (bv aardappelschillen, etensresten, ed)
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Een paar keer per dag

14

4,6 %

Elke dag een keer

46

15,1 %

Elke week een keer

69

22,6 %

Bijna nooit, dan gebeurt het per ongeluk

164

53,8 %

Andere...

12

3,9 %

12

14
46
Een paar keer per dag
Elke dag een keer
Elke week een keer
Bijna nooit, dan gebeurt het per ongeluk

164

69

Anders

Alleen etensresten, geen groente fruit of tuinafval
heeft geen nut
nvt
Omdat er geen groencontaner is bij de flat
Nooit
Bijna dagelijks. Etensresten doe ik meestal in de afvalzak voor de grijze container. Enkel snoeiafval gaat in de groene
container.
Altijd dus
Alleen als de groene container al vol zit en het nog een week duurt dat deze geleegd gaat worden
In de zomertijd is om de 2 weken vaak te lang... stank enzovoort
Bij zeer heet weer, zoals nu op donderdag 25 juli, dan gaat alles in de container die het eerste geleegd gaat worden. In
verband met de stankoverlast.
Alleen als de groene container aan de straat staat om geleegd te worden
Als we de groene aan het schoonmaken zijn of als de grijze aan de weg staat.
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8. Hoe vaak gebeurt het dat er papier en/of karton in de grijze container
beland?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Een paar keer per dag

6

2,0 %

Elke dag een keer

14

4,6 %

Elke week een keer

40

13,1 %

Bijna nooit, dan gebeurt het per ongeluk

234

76,7 %

Andere...

11

3,6 %

11 6 14
40
Een paar keer per dag
Elke dag een keer
Elke week een keer
Bijna nooit, dan gebeurt het per ongeluk
Anders
234

Bijna nooit
Wel kleine kartonnen verpakkingen en administrative papieren. Geen kranten en dozen
nvt
nooit
(3x) Nooit
Ook altijd
Als we de grijze aan het schoonmaken zijn of als de groene aan de weg staat.
altijd wordt niet apart opgehaald in de polder

9. Vindt u dat de gemeente meer informatie moet geven wat in welke container
moet?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

159

50,5 %

Nee

111

35,2 %

Geen mening

45

14,3 %
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45

Ja
Nee

159

Geen mening
111

10. Heeft u plaats voor een extra container (papier container)?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

180

57,1 %

Nee

49

15,6 %

Liever niet

52

16,5 %

Niet van toepassing (ik woon in een appartement)

5

1,6 %

Geen mening

2

0,6 %

Andere...

27

8,6 %

52

27

Ja
Nee

52
Liever niet
Niet van toepassing (ik woon in een
appartement)

180

Geen mening
49
Anders

Wel plaats, maar geen gebrek aan

Uitslag CDA enquête Grondstoffenbeleid

CDA Sluis

9

Enquête grondstoffenbeleid

Die hou ik graag voor verenigingen
in mijn thuissituatie is de container 2 x zo klein en komt men maar 1 x 14 dagen en da's wel ok
(2x) Heb ik al
heb wel plaats, maar liever niet
Zou liever plastic container zien.
Ik heb zelf een papiercontainer aangeschaft
hebben we al ( een blauwe container)
We zijn er niet altijd, geen gelegenheid om apart container aan de weg te zetten
NERGENS VOOR NODIG WORD OPGEHAALD DOOR DE VOETBAL
Ik heb al een papiercontainer
Karton en papier is het probleem niet. Plastic wel. Doe daar iets aan! Papier en korton werkt prima via huidig systeem.
Mooie inkomstenbron voor verenigingen in de gemeente. Zie Oostburg en Breskens
Graag ! Alleen bij meerdere containers ben ik bereid afval te scheiden (afval
Het oud papier wordt hier opgehaald door een vereniging en daar willen graag aan blijven meedoen dus dan heeft een
container geen zin.
Hebben we al
Gaat goed zo 1x per maand via vereniging...
Wordt opgehaald door een sportvereniging
Heb ik zelf aangeschaft
Ik heb al een blauwe, groene en grijze. Dat lijkt mij genoeg.
Heb al een papiercontainer
Papier is voor de km af.
In plaats van een papiercontainer zou ik liever een container voor plastic afval zien zodat we van de wegwaaiend en
openscheurende zakken af zijn.
Ik heb al een papiercontainer.
rare vraag; als je wilt kun je plaats maken
Ja maar niet nodig, doe alles in een kartonnen doos

11. Zou u beter afval scheiden als de container minder vaak geledigd wordt?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

25

7,9 %

Nee

163

51,7 %

Misschien

37

11,7 %

Maakt voor mij niet uit

87

27,6 %

Geen mening

3

1,0%
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3
25
87
Ja
Nee
Misschien
Maakt voor mij niet uit
Geen mening

163

37

12. Zou u afval beter scheiden als u minder afvalstoffenheffing zou moeten
betalen?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

90

28,6 %

Nee

90

28,6 %

Misschien

54

17,1 %

Maakt voor mij niet uit

68

21,6 %

Geen mening

13

4,1 %

13
90

68

Ja
Nee
Misschien
Maakt voor mij niet uit
Geen mening
54
90

13. Als u het beleid zou moeten bepalen, wat is volgens u de beste oplossing
om de afvalstroom te verminderen?
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Antwoord

Antwoorden

Ratio

1x Per 2 weken groene container, 1x per 2 weken grijze container en een vast bedrag per jaar (zoals huidig
beleid)

98

31,1 %

1x Per 2 weken groene container, 1x per 4 weken grijze container en een vast bedrag per jaar

26

8,3 %

1x Per 2 weken groene container, 1x per 2 weken grijze container en betalen per lediging (niet per kg) (als u alle 2
weken de container aan straat zet betaalt u net zoveel als nu en zet u de container minder aan straat betaalt u
minder)

151

47,9 %

Geen mening

10

3,2 %

Andere...

30

9,5 %

1x Per 2 weken groene container, 1x per 2
weken grijze container en een vast bedrag
per jaar (zoals huidig beleid)

30
10
98

1x Per 2 weken groene container, 1x per 4
weken grijze container en een vast bedrag
per jaar

151

1x Per 2 weken groene container, 1x per 2
weken grijze container en betalen per
lediging (niet per kg) (als u alle 2 weken de
container aan straat zet betaalt u net zoveel
als nu en zet u de container minder aan
straat betaalt u minder)

26

Geen mening
Anders

1 x 4 weken glas, 1 x 4 weken groen, 1 x 2 weken vuilbak en de maat de helft kleiner en betalen via chip, dit is in thuisstad
België voor mij max 60 e
Betalen naar gewicht van het aangeboden afval
Optie 3, maar dit heeft als gevaar dat containers van een ander gevuld zullen gaan worden.
Optie 3, maar dan ben ik bang dat mensen gaan sluikstorten
1x per week de groene container i.v.m. maden en ander ongedierte, 1x per 4 weken de grijze en betalen per gewicht.
Afsluitbare container en betalen per gewicht
Veel te ingewikkeld en te duur om te controleren, gewoon huidige beleid handhaven
Zelfde als nu maar meer ophalen van oud papier en plastic afval
Betalen geen optie omdat mensen dan hun afval gaan dumpen
Niet van toepassing
Lagere frequentie kan. Maar KG's gaat gedoe opleveren door sluikstoren in andersmans container. Gebeurt nu ook.
Afval in container bij straat werpen
Inzetten op gescheiden afvalophalen bij toeristenverblijven
Containers voor plastic en papier erbij en ledigen op afroep of bij 3/4 vol met sensor in container
Zoals ik het bezie ligt het grootste probleem bij alle vakantiehuizen (die in privébezit zijn). Ze gooien er alles in (flessen,
papier, plastic etc.)
2x per 2weken groen. Elke week de zwarte container tussen april en september. In de winter om de 2 weken grijs. Nu stinkt
de bak vreselijk in de zomer
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1 x per 2 weken groene container, 1 x per 2 weken grijze container en betalen per kg
Let op dat de Belgen je container niet vullen, waardoor we ongewild vele kg afval hebben.
Statiegeld op veel meer verpakkingen ,en dan niet zomaar 25 cent ,maar minimaal een euro op veel verpakkingen .
De derde optie spreekt het meest aan maar kijk ook eens naar de kust. Daar is geen gft ophalen.
in vorige woonplaats jarenlang ervaring met DIFTAR,dit leidt tot een continue gebruik van openbare afvalbakken voor hh
afval, zwerfafval, etc.
Scheiding bij afvalverwerker zal altijd efficiënter gebeuren dan in huissituaties. Ga mee met de recente ontwikkelingen.
Werken met ondergrondse containers die te openen zijn met een pas. Uiteindelijk wil je zo min mogelijk lopen naar de
container om iets te storten.
Laten zoals het is, maar actiever stimuleren om afval te scheiden. Kleinere grijze containers. t
Mogelijkheid nodig om in de zomer extra groenafval te laten ophalen aan huis in de container. Nu belandt elke week wel
groen bij grofvuil wegens plaat
Ik denk dat wanneer je minder vaak de grijze container zou legen, er veel niet groene dingen, tóch in de groene container
beland. Dat zie ik nu al..
1x per 2 weken groene en afvalcontainers onder de grond per wijk en openen met een pas en vast bedrag per jaar.
ligt er aan wat het systeem wordt voor woningen in de polder ik heb niet de mogelijkheid om naar de milieustraat te rijden
ben voor kg.prijs; er wordt nu nog te vaak bouwafval in de grijze gemikt

14. Hoe moet de gemeente, volgens u, het nieuwe beleid communiceren naar
de burger?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Via huis-aan-huis folders

254

80,6 %

In het advertentieblad

91

28,9 %

Via sociale media

142

45,1 %

Andere...

17

5,4 %

300
254
250

200
142

150

91

100

50
17
0
Via huis-aan-huis folders

In het advertentieblad

Via sociale media

Anders

Alle drie de opties
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Dorpshuis
Via alle verschillende media nl folder advertentieblad en sociale media
in elk geval met een goed verhaal, waaruit blijkt waarom. Niet alleen over geldstromen maar het grotere belang ook laten
horen
Nextdoor
geen nieuw beleid, of voorbeeld nemren aan de vooruitstrevende gemeenten die niet meer scheiden. Er zal veel in het
buitengebied terechtkomen. wie rui
Brief in envelop. Die opent iedereen.
Post
Ze moeten beginnen met commun; als bij Jumbo plastic container uitpuilt, dan geeft gem. niet thuis; ZVR zegt dat ze
handelen naar afspraken m. gem.
Via een officiële brief en zeker ook in het Frans en Duits.
Niet invoeren!
persoonlijke brief
PZC
Aparte brief
Per brief
De app van zrd.

15. Zou u meer gemotiveerd worden als de gemeente per kwartaal de cijfers
bekend maakt wat de gemiddelde cijfers van het restafval zijn? (zodat duidelijk
wordt dat we met z’n allen beter sorteren)
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

88

27,9 %

Nee

115

36,5 %

Misschien

99

31,4 %

Geen mening

13

4,1, %

13
88
Ja

99

Nee
Misschien
Geen mening

115
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16. Hoe vaak brengt u iets naar de milieustraat?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Nooit

12

3,8 %

1 Keer per jaar

27

8,6 %

2 Tot 3 keer per jaar

164

52,1 %

1 Keer in de maand

81

25,7 %

Andere...

31

9,8 %

31

12
27

Nooit
1 Keer per jaar

81

2 Tot 3 keer per jaar
1 Keer in de maand
Anders
164

Bij verhuizing of dergelijke
Indien het spul betreft wat op de milieustraat thuis hoort. Tuinafval in de groene container.
1 keer per 2 weken
Wisselend, maar openingtijden mogen ruimer!
geregeld
4 tot 5 keer per jaar
6x per jaar
Wekelijks
Tot nu toe nog niet
soms
6 per jaar
Zelden,is 2 jaar geleden.
Gemiddeld 1 tot 2 keer in het kwartaal
Ligt eraan wat we thuis of in de tuin aan het doen zijn, als we veel snoeien kan het wel meerdere keren achter elkaar en
anders soms 1 x p kwartaal
Dit varieert
Als het nodig is maar dat is zeer verschillend
Regelmatig. Breng ook plastic zak anders 1x per 4 weken te lang..
Afhankelijk van de tuin en opruim drift van mijn vrouw
7 Tot 8 keer per jaar
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Toch wel 8 keer per jaar dan is er ook spul bij van kennissen
3-4 x per maand
1x per twee maanden.
6 keer per jaar
plus minus 6-8 per jaar
4 a 5x per jaar gok ik?
1x per 2 wk
1 keer per 2 jaar
Regelmatig
Elke week
1 x per 2 maanden
Bijna wekelijks papier en plastic

17. Wat brengt u naar de milieustraat?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Autobanden

8

2,5 %

Groenafval

100

31,7 %

Grof huishoudelijk afval

214

67,9 %

Hout

160

50,8 %

Elektrische apparatuur

276

87,6 %

Klein chemisch afval

217

68,9 %

Puin

129

41,0 %

Schroot en metaal

109

34,6 %

TL-, LED-, en spaarlampen

159

50,5 %

Andere...

23

7,3 %

300

276

250
217

214
200
160

159

150

129
109

100
100
50

23
8

0
Autobanden Groenafval

Grof
huishoudelijk
afval
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(2x) Tuinafval
Oud papier
niks, is niet nodig met zo'n grote bak
Kleding plastic glas
Spiegels
papier
(2x) Niets
Papier
diversen
Papier en plastic
Medicijnen, plastic als we er heel veel hebben, gipsplaten
niets
Noets
Hard plastic
Kunststof
niet maak gebruik van ophalen grof afval
Frituurolie

18. Zou u het positief vinden om een pasjes systeem in te voeren? (zodat er
meer controle is dat alleen mensen die afvalstoffenheffing betalen hun afval hier
brengen)
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

173

54,9 %

Nee

61

19,4 %

Misschien

44

14,0 %

Geen mening

16

5,1 %

Andere...

21

6,7 %

21
16
Ja

44

Nee
Misschien
173

Geen mening
Anders

61
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u kunt 10 gratis beurten op een pasje zetten en 2 ophaalbeurten voor ouderen/handicap
Op zich wel, maar het gevaar van stort in de berm is erg groot
er komen naar mijn mening te veel buitelanse mensen
Weer een belachelijk idee, dat alleen kostenverhogend werkt
Kosten van systeem niet efficient?
Pasjessysteem voor inwoners, overigen per bezoek of met stempelkaart.
Als men daar mee begint is het einde zoek en vind je alles terug in de polder
Misschien wel, echter zal er veel afval gedumpt worden ben ik bang door toeristen of mensen die niet willen betalen.
Nee, ben bang dat er dan nog meer sluikstort gaat plaatsvinden!
Een keer per jaar nodig,en pasje kwijt? Kost meer dan het opbrengt.
Ja,maar enkel als dit wordt gebruikt om.uit tesluiten dat niet-inwoners niet kunnen storten. Geen kg tarief etc.
Moet niet perse via een pasje zijn, maar wel enkel mensen uit gemeente.
Vooral voor de belgen en duitser
Dat is wel lastig, aan de grens wordt nog alleen illegaal vuilgestort
Heeft weinig zin dan dumpen ze het ergens anders
Nee, pasjes raken kwijt, mensen ontzien het dan om te gaan... afval op straat
De betaling hoort onderdeel te zijn van de gemeente heffing, maar een pasje om aan te geven dat je inwoner bent van de
gemeente sluis
Als daardoor de heffing mi der wordt omdat het eerlikrr is verdeeld wel ja!! Ik zie nl zat toeristen die ook gewoon op het
milieupark komen. Zij betal
Nee, ik ben bang dat mensen weer in de sloot enz. gaan dumpen
Ja mits we ook een mogelijkheid voor onze toeristen bliven houden (al is het tegen betaling)
nu brengen nog te veel toeristen van verblijfsrecr.terreinen hun afval en dat betalen wij

19. Waar moeten we als gemeente op letten als we het beleid opstellen?
In iedere kern een container voor papier, zoals de glasbak, kleding, plastic
Met een groot gezin, en ookal scheid je alles apart. Kom je tekort met 1x in 2 weken legen
Containers voor plastic in de kernen
De vervuiler betaald
null
Of iemand een grote tuin/ snoeiafval heeft of niet
Betere controle op milieustraat: zie veel buitenlandse kentekens met aanhangers terwijl niet duidelijk is of dat recreanten zijn
of illegale storters
groene container in de zomer wekelijks legen: vind 2 wekelijks te lang, stinkt
Duidelijkheid en eerlijke verdeling en zorgen dat iedereen goed afval scheid wat nu vaak niet gebeurd (bij mij in de straat)
Voorkomen van sluikstorting en voorkomen dat mensen een container van een ander gaan gebruiken/vullen
Kosten
Ouderen hebben meestal niet de intentie om afval te scheidën.
Ooooo
Rekening houden met vrijstaande woning met grote tuin voor de groencontainer en een blauw voor papier zou heel goed zijn
voor ons , miss 2 groencontainers
(34x) null
Plastik container ipv zakken
(2x) De vervuiler betaalt
duidelijkheid en goede communicatie
Dat het duidelijk én haalbaar is voor alle inwoners
Dat er gedacht wordt aan kosten en gemak
Meer locale verzamelplekken
uw eigen afvalcentrale is niet concurrentieel, hier zit de kostprijs! al de rest is bijzaak en service.
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Financiële middelen bewoners
Vooral voor inwoners
Dat afval goed gescheiden wordt en dat er vanuit België geen afval wordt gedumpt in onze glasbakken of op de stort
betaalbaar
grotere groeneafvalbakken en voor papier
Betaalbaar blijven en kosten huidige basis
Niet de kosten aan de onderkant van de maatschappij leggen
Dat er beter gescheiden wordt bij al die vakantiehuizen. Dat maakt dat het totaal beeld zo slecht is.
De mening van de burger
Statiegeld op petflessen
Controleerbaarheid van beleid. Mooi beleid wat niet te controleren is, werkt niet
Duidelijkheid, niet te ingewikkeld. En vuilophaling niet verminderen want dan gaan mensen sluikstorten. Betalen per lediging
zal zelfde effect hebben, zie België met dure vuilniszakken...
Toerisme zelf mogen betalen voor afvalinzameling, plastic inzamelpunten zijn vaak vol, containers voor plastic en papier,
zodat katten en ongedierte niet de zakken open halen
Dat afvalscheiding aan de bron succesvol is en moet blijven.
Kosten burger zo laag mogelijk houden. Anders krijg he sluikstorting ben je verder van huis
Duidelijk open beleid
Dat vakantie gastennet als alles scheiden
of het haalbaar is, bij de appartementen zijn de restafval containers niet opslot
Niet te streng
de oplossing voor alle blisterverpakkingen die vaak onnodig zijn. daardoor ook veel afval veroorzaken
Denk aan de mensen die weinig afval hebben. En maak voor mensen met veel afval de mogelijkheid om dat extra aan te
biedeng
dat het duidelijk is waarom. DAt het voor iedereen, jong en oud, huis of appartement of seniorwoning te doen is
Goedkoper dan nu.
Hou het simpel en overzichtelijk.
dat de vele toeristen niet sorteren, ik denk dat dit de reden is dat we slechte punten halen.
illegale dump voorkomen zodat niet alles in buitengebied te vinden is.
Dat Belgische mensen niet gratis ook hun afval bij ons kunnen dumpen. Dat er geen extra kosten bij komen voor inwoners
van de Gemeente Sluis.
Dat de goede het niet bij de slechte moeten bekopen
Dat mensen geen afval gaan storten in de natuur
dat de burger er niet op achteruit gaat
Kosten laag houden
Mensen die tegen nieuw beleid zijn scheiden nu hum afval niet. Als je een beetje je best doet is er bijna geen grijs afval
Dat mensen hun afval in de juiste container doen
N.v.t.
mbt afval: praktisch, kosten beperken, info dat inwoners motiveert. in het algemeen: Belang van inwoners voorop ipv
individuele belangen van enkelen. Leefbaarheid vergroten - tweede woning beleid HERZIEN !!! Belachelijk dat de kernen
morgen worden leegverkocht naar weekend-Belgen en dat onderverhuur niet streng en zelfs totaal niet wordt afgestraft.
LEEFBAARHEID VOOROP
Efficiëntie
Afval scheiden belonen
Dat het in ieder geval NIET duurder gaat worden
(2x) Sluikstorten
Duidelijk en werkbaar
Weet nier
dat er geen extra kosten zijn voor de inwoners van de gemeente, die betalen al genoeg.
Het moet eenvoudig zijn en met zijn allen gelijk verdelen qua kosten. Geen diftar
De afvalberg lees kilo’s wordt mede veroorzaakt door het verblijftoerisme weet niet of hier duidelijke cijfers bekend zijn en of
die zijn mee geteld in de ruim 300 kilo afval per huishouden. Dit is wel zeer belangrijk. Pasjes en gewicht systemen leid tot
een enorme sluikstortingen en een enorme irritatie tussen buren
Mening van de inwoners wordt te weinig naar geluisterd
1 x per 4 weken grijs legen zonder financiële prikkel is niet voldoende. Per keer betalen en 1 x per 2 weken legen is te weinig
aanbod van containers. Op termijn is 1 x per 4 weken legen en per container betalen de uitkomst.
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Geen onzin praatjes. Maak een duidelijk beleid die te handhaven is.
Een goed voorbeeld zijn
Dat er een beslissing genomen wordt die voor de huishoudens goed te handelen is
Ik heb al eens voor gesteld om plastic ophaalzak in een container te plaatsen zodat er geen katten en andere dieren aan
zitten en ook fraaier is dan de zak!!!
Luiers inzamelen
Geen idee
wensen van de inwoners
Voor bewoners toch een laagdrempelig beleid opstellen. De vervuiler betaalt.
Geen hogere kosten omdat dit voor afvaldumpingen gaat zorgen. Kijk maar naar onze zuiderburen die hun afval hier
dumpen. De kosten voor het opruimen daarvan zijn vele malen hoger. Bovendien gaan mensen dan ook zelf afval
verbranden. Meer inzamelingen zou een betere oplossing zijn. Iedere kern zijn eigen inzameling.
Niet alleen milieustraat in Oostburg
De lasten eerlijk verdelen
SLUIKSTORTING met name door onze zuiderburen !!
Het beleid moet goed uitgelgd worden aan bewoners, zodat ze gemotiveerd worden om afvval te scheiden. Milieustraat
houden zoals het is. Ik heb in 7 plaatsen in nederland gewoond. Nergens was de milieustraat zo publieksvreidelijk als in
Sluis. A.U.b. geen pasjessysteem.
Dat er voor illegaal in buitengebied afval een oplossing komt. Ook op particulier terrein. Groot gevaar van voorgrsteld
dwaalspoor.
Controle op het milieu park voor buitenlanders
een persoons huishoudens kleine clico
Duidelijke communicatie, duidelijke doelstelling. Waarom moeten we scheiden, wat levert dat op?
Ook op de vakantie huizen, we betalen overal volaan mee
Afval alleen voor mensen die in de gemeente wonen en niet zoals nu, dat iedereen naar de millieustrat kan gaan. Hier komen
nu zeer veel Belgen alles wegbrengen.
verschil tussen eigen volk en toeristen
Dat men geen afval elders dumpt (buiten gebied, openbare afvalbakken, etc.)
Bungalows/toeristen verblijven verplichten tot scheiden
Goede keuzes maken voor het milieu, en ook mensen in de randgebieden de mogelijkheid geven om hun afval te scheiden
Dat alle burgers het er mee eens zijn en geen proefballonnetje oplaten. Is slecht voor het milleu
Geef mensen keuzevrijheid voor een 140l of 240l bak. Opgescheept worden met een grote groene bak die men niet gebruikt
geeft niet het gewenste resultaat. Maatwerk geeft meer commitment.
zie vorig antwoord
Duidelijkheid
Vergeet de bewoners van het buitengebied niet!! Plastic in zakken waaien door de polder en vaak meer groenafval.
Één afvalstoffen beleid in heel Zeeuws-Vlaanderen, en niet als gemeente stedds het wiel proberen uit te vinden!!
Handhaving op mensen die het dan gaan dumpen!!!!
Nog meer afvalbakken op straat. Als ik wandel of fiets ruim ik al de rotzooi op. Er dan wel voor zorgen dat ze frequent
geleegd worden.
Ondergrondse containers ipv grijze bakken die stinken. Grijze bakken weg. Groen om de 2 weken. Prijs omlaag. Ik gooi
plastiek nu in container bij brandweer en gaat goed. Grijs 1x per week in de zomer of beter ondergrond elke week
leegmaken. Prijs omlaag per maand dan scheid ik meer !!
sluikstort vermijden!
Systeem dat niet fraudegevoelig is dus geen afval van de buren in mijn container en omgekeerd natuurlijk ook.
Dat door minder ophalen er niet meer zwerfvuil gedumpt wordt, want dat is het gevolg
Dat ook zeker op de vakantieparken de containers dan afgesloten worden velen zijn nu open en makkelijk te bereiken dus
maw wie niet wil betalen dropt het daar dan. En dat er veel strenger of buitenlandse kentekens wordt gecontroleerd bij
milieustraat zijn er nu die voor ouders schoonouders zogezegd rijden maar dat gebruiken om in België niet te hoeven
betalen.
Te weinig aandacht voor centrale containers in wijken of straten met een pas-systeem. Voor mij geldt: de vervuiler betaalt!
Plastic als in terneuzen
pas op met nieuw beleid. sluikstortingen zullen toenemen en wie mag dat opruimen. Door een toegankelijk systeem voorkom
je veel rotzooi. zorg trouwens maar eens dat zwerfafval (blikjes, flesjes, mc donald zakken etc) verminderen.
Plastic gewoon in de grijze bak
Geen kostenverhoging.
Indien moet worden betaald per container als deze leeg moet een goed systeem dat andere niets in de container doen van
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anderen
plastic inzamelen via een container
Betaalbaarheid en sluikstorten voorkomen door te hoge heffing!
Mensen met dieren, ik leeg per week 2 kattebakken. Als de grijze container 1x in de 4 weken wordt geleegd, krijg ik straks
commentaar dat hij te zwaar is. En dan moeten ze niet beginnen over korrels die in de groene container kunnen want dan
krijg je hetzelfde.
Zorg er in ieder geval voor dat de Belgen hier geen afval meer gaan dumpen, zoals nu gebeurt.
Het ophalen
Wie het best afval scheidt,betaalt het minst
haalbaar betaalbaar en goed te controleren
Illegale dump door bedrijven en de Belgen die hier veel brengen op de milieustraat
Dat de containers niet continu op straat staan
Bewaking van je container,dat een vreemde hem niet bijvult.
Beter luisteren naar de inwoners en rekening houden met het gebied waarin wij wonen. Zeker gezien de enorme toename
van het toerisme moet er een eerlijke verdeling komen. De inwoners mogen niet gaan opdraaien voor de hoge kosten
hiervan.
Dat het scheiden van afval zo duidelijk mogelijk word gecommuniceerd naar inwoners, wat mag wel of niet bij bepaalde
afvalstromen. Bijvoorbeeld doormiddel van een lijst die je kan ophangen. En wat kan je doen als je niet weet waar het soort
afval het is en waar het bij hoort. Zorgen dat er vaak genoeg opgehaald word, zodat je voorkomt dat er weer spullen in de
verkeerde bak gaan.
Afval moet goedkoop en regelmatig worden opgehaald,duurder en rekken van ophalen werkt sluikstorten in de hand
sluikstort bij supermarkten e.d. , mensen die niet woonachtig zijn in gem Sluis en toch milieustraat belasten. Per kilo betalen
heeft geen zin, bedrijven beter aansturen om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken.
het afval beleid laten zoals het nu is , bij minder ledigingen en nog een container er zal men nog meer afval langs de straat
gooien of zoals de belgen het nu doen gewoon je afval neer gooien bij de glas containers
beleid is recreatieparken het zelfde maken en niet allen grijs
Bewustwording, betaalbaar voor iedereen, controleren
Draagkracht en aantal personen in het huishouden
Er op waken dat het niet duurder wordt, dan volgt er sluikstort on bermen en akkers
Plastic afval... Daar zit de winst in. Investeer in goed bereikbare containers in de kernen, zoals bij glas. Huidige locaties
daarvan zijn toereikend. Stop met de huidige slechte kwaliteit inzamelingszakken van ZRD. Aanbieden aan de straatkant vab
deze zakken trekt ingedierte aan (afval bevat ook etensresten). Absoluut geen extra container voor papier/karton. Draag zorg
voor eerlijk systeem met huidige ophalers. Extra bak voor plastic is bespreekbaar.
Zorgen voor voldoende informatie, informatie aan toeristen, voldoende mogelijkheden on te kunnen afval te scheiden in de
kernen van een dorp
Ik ben bang, wanneer er minder wordt geledigd , dat er meer sluikstorting zal plaats vinden.
Wanneer een heffing per lediging gedaan wordt of per kg bijvoorbeeld, houdt er dan rekening mee dat er altijd mensen zullen
zijn die hun afval ergens anders gaan "droppen". Ofwel ergens in de natuur, ofwel in een container van iemand anders die ter
lediging aangeboden staat.
Niet betalen per kg, vaak gooien buren onze container nog vol
Aan de Minima.
Inwoners migen niet dupe worden van derden die hier afval deponeren en niets scheiden
We zouden al meer afval scheiden als papier vanuit de gemeente opgehaald zou worden. Voor mensen met kleine kinderen
in de luiers zoals ons is 4 weken echt te lang om te wachten met de containers te legen ivm stank.
Laten zoals het nu is. Zeker gezien de warme zomers ivm maden e.d.
Dat je afvalscheiding beloond
Denk dat het nieuwe beleid al achterhaald is. Er zijn fantastisch nieuwe technieken om afval op een centraal punt te
scheiden. Waarom burgers plagen met zakken vol plastic afval in bijkeuken of garage terwijl er nu een mooi container
systeem is. We gaan terug naar de jaren 80.
De burger niet gek maken!
Goed communiceren en inwoners die echt niets scheiden erg hard aanpakken. Wel de sportclubs nog het oud papier laten
ophalen
Houden zoals nu, andere maatregelen kunnen sluikstorten in de hand werken
Wij persoonlijk zouden graag containers willen voor papier en plastic. Nu wordt dat een rommeltje bij ons waardoor we
geneigd zijn om het in de grijze container te doen (Wat we proberen niet te doen). Ook is het voor ons niet geheel duidelijk
wat nu in de zakken van plastic wel en niet mag.
Dat iedereen die afval aanbiedt ook betaalt
Begin eerst met scheiden, dus eerst een blauwe bak en vaker PD voordat de ophaalfrequentie van de grijze bak omlaag
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gaat.
Ook de toeristen afval laten scheiden. Dit fassiliteren
frequentie van het legen van de containers (minimaal 2 wekelijks) en allert zijn dat het "moeilijker" maken van het aanbieden
van afval wat sluikstort kan bevorderen
Goede communicatie
Service naar de burger toe.
groene containers ophalen 'aan de kust' voorkomt afvoer via zwarte ton. recreatieve gebruikers betalen kostendekkend, vaste
bewoners betalen niet extra voor kosten recreatief verblijf.
communicatie
Herhaalde voorlichting geven
Dat alles duidelijk is.
Geen kostenverhoging
vervuiler betaald
Dat er een groot verschil is tussen gezinnen en ouderen. Alleenstaand, met zijn rweeen of met kinderen
Zelf controleren door een keer eeen ambtenaar met de vuilwagen meet laten lopen en de vuilbakken te controleren.
Volg de meest recente ontwikkelingen. Scheiden bij afvalverwerker. Zo miet, geef mensen een container voor plastic ipv
zoals in de jaren 70 met zakken te moeten sukkelen. Dat zou mijn neiging tot scheiden al sterk verbeteren.
Draagkracht onder bewoners
Leefbaarheid
Grijze container niet per kilo betalen tenzij deze afgesloten is zodat anderen er niks in kunnen gooien
illegaal gebruik bij tweede woningen in de winter
Op de Kosten
Goedkoper door minder ophalen. Plastic b.v. Naar 1 x per maand.
Afvalscheiden zou makkelijker worden als hier ook containers voor zouden zijn, met name een container voor plastic afval.
Plastic moet nu in zakken en dat stinkt in huis en waait overigens ook de straat op wanneer het opgehaald moet worden. Een
aparte container voor plastic afval, scheelt in het legen van de grijze container en stimuleert afvalscheiding.
Het aantal ledigingen niet verkleinen in verband met stankoverlast en ongedierte
Huidig beleid voortzetten
Hou rekening met buren die hun containers gezamenlijk gebruiken. Belastingkorting geven.
dat er geen afval op straat terecht komt vanwege de kosten van met name de grijze conteiner
Dat het een gesloten systeem is. Niet dat het mogelijk is dat anderen afval in je container kunnen dumpen zodat men extra
moet betalen. Eenmaal de container op straat staat heb je er geen controle meer over. Mensen die krap bij kas zitten of
zuinig willen leven zullen hun afval bij een ander dumpen, in het bestegeval in hun container.
Stank container restafval. Een dode muis vier weken in mijn grijze container?
Duidelijk, helder
Zou het niet weten
Goede communicatie naar inwoners en duidelijkheid.
Aparte container voor plastic , vaak liggen die zakken plastic door wind in de sloot
vakantiewoningen in de kernen
Belonen ipv extra betalen! Dus idd bijv. minder betalen als je minder vaak aanbiedt
Nascheiding is effectiever en goedkoper.
nascheiden is effectief en in proffesionele handen is er meer controle
Samenwerken met andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Niet opnieuw proberen het wiel uit te vinden.
Mensen die afval scheiden in verhouding minder betalen ten opzichte van mensen die niet scheiden. Als je afval scheidt is
het ophalen van de grijze container 1x in de 4 weken genoeg. Daardoor bezuiniging qua ophalen. Houdt oud papier met de
verenigingen en maakt daar goede afspraken voor. Vele hebben deze vergoeding nodig om als vereniging te blijven bestaan
.
Dat de kosten hanteerbaar blijven voor de burgers. Er blijft altijd afval. Oppasen dat het niet illegaal gedumpt
wordt.Persoonlijk vind ik het zoals het nu gaat prima. Misschien is een grote contaier [ ondergronds] per buurt een oplossing
? Duur ?
Zorg ,dat de afval betaald wordt door de personen met de meeste afval
Dat de vervuiler betaald
Als de frequentie van de grijze container wordt verminderd, moet er een mogelijkheid zijn voor het zelf ergens brengen van
afval voor de grijze container. Voor mij zou het hebben van een aparte container voor plasticafval wel een stimulans zijn om
dit afval te scheiden. Ik vind de zakken te kwetsbaar om te gebruiken ( katten en /of ongedierte maken de zakken kapot)
een eenvoudiger manier om de zakken voor plastic afval aan te vragen, bv gratis mee te nemen in de supermarkt
Het pasjes beleid zou belangrijk kunnen zijn. Afstand tot container plaats zeker voor ouderen.
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Mensen belonen die afvalscheiding serieus nemen en sancties opleggen aan diegenen die zich niet aan de regels houden.
Grijze container om de weken ledigen handhaven.
Voor de buitenlandse mensen in hun eigen taal opstellen en de Polen in het Engels.
Belonen wie goed sorteert
De kosten
Goede keuze maken
Dat de kleine man niet zwaarder moet gaan betalen omdat men vb luiers, kattenbakvulling en afval/verpakking uit de
supermarkt heeft die men kwijt moet kunnen. Als men verwacht plastiek te scheiden moet dit min om de 2 weken opgehaald
worden
Doelmatigheid en kpsten
Betalen naar hoeveelheid afval.
Containers gaan stinken. Blijf dus regelmatig ophalen. Oud papier is DE inkomstenbron van verenigingen, zorg dat dat zo
blijft, dus ook als er een papiercontainer zou komen!
De afvalstroom is al bestaand dus door middel van minder ledigen krijg je ook problemen met meer sluikstortingen
Hou het eenvoudig
Denk aan de oudjes en maak het financieel niet duurder
De mogelijkheid van extra ophaling van de groene bak in de zomer
Niet alles te scherp opstellen ivm sluikstort wat zeker gaat gebeuren. Jammer dat mensen zelfs hun afval uit de auto gooien,
wat wij dan weer opruimen en in de kliko deponeren. Begin bij de basis: In de winkel betaal ik voor een plastic tasje terwijl
alles in plastic is verpakt. Laat ze papieren zakken geven.
Wat met kattengrit?
dat niet zoals nu in de millieustraat bedrijven hun afval lossen onder het mom particulier !!!
Zorgen voor extra containers voor op de eerste plaats plastic en daarna papier
scheiden blijven promoten, gebruiker lager kosten als deze minder aanlevert, pasjessyteem per gezin (niet pp) voor
milieustraat, container voor papier is zeer wenselijk
Misbruik van de containers andere buren vullen jou container
Liefst een container erbij voor papier en plastic. En het plastic sowieso vaker ophalen
Niet Roomser dan de Paus zijn
Sluikstort in het grote buitengebied, afvalcoaches controleren grijze containers, zijn de gewone inwoners het probleem of de
recreatie en tweede woningen.
Als jullie afvalbeleid moeilijker gaan maken , ga je weer afval zien in de polders , Zorg dat iedere bewoner een pas heeft voor
de milieu straat. Ik vraag me vaak af of er geen buitenlanders komen die niet betalen.
Dat de kosten niet omhoog gaan.
Op mensen met kinderen
Haalbaarheid, gemak
Geen extra kosten voor de inwoners.
Dat de vervuiler betaalt en dat niet iedereen de mogelijkheid heeft het milieupark te bezoeken.
Dat het overzichtelijk en duidelijk blijft voor de burgers.
Dat het betaalbaar blijft.
Ik vind het belangrijk dat de bakken niet kunnen stinken, doordat het te lang duurt voor lediging.
Met een kleine kinderen zou het niet goed zijn mocht de container maar 1x per maand geledigd worden. Het is nu al krap met
luiers na 2 weken. Om over de stank nog maar te zwijgen wanneer deze luiers er 4 weken in zouden moeten zitten. Een
container voor plastic zou ik wel een mooie toevoeging vinden want het systeem met de zakken is nogal omslachtig en vies.
Zo wordt er in de polder wel eens een zak opengehaald door een dier.
Overlast van stank en ongedierte.
woningen in de polders en mensen die niet naar de milieustraat kunnen
Dat sluikstort zoveel mogelijk wordt voorkomen
Rekening houden met inwoners, vakantiegangers en buitenlanders betalen voor afval,
Niet duurdee dan huidig beleid
Niet iedereen heeft ruimte voor 3 of meer containers, betalen per lichting zorgt wel voor vollere containers maar deze zijn
zeker voor ouderemensen niet of zeer moeilijk te verplaatsenzijn
Wij zijn thuis met 2 personen. Mijn man vaart en is de helft van 't jaar niet thuis. Dus wij betalen afvakheffing voor 3 personen,
terwijl we maar met 1,5 personen zijn. Het zou eerlijker zijn als er ook een tarief was voor 2 personen.
Dat de kosten eerlijk verdeeld zijn en niet de pan uitrijzen. Betere controle op milieustraat over wie er in de gemeente
betaald en de mensen niet extra laten betalen bij de milieustraat omdat je anders weer dumpplaatsen krijgt in de polders.
Dat er ook aan de burgers wordt gedacht, en naar de burgers wordt geluisterd als die iets willen melden en niet altijd
doorverwijzen baar een andere instantie
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Dat andere afval in je container gooi , wat er niet in moet
Betalen naar aanbieden afval
Papiercontainer en vaker plastic ophalen
op een goede manier tarieven vaststellen en duidelijkheid naar gebruiker
Dat de heffingen betaalbaar blijven c.q. verminderen dan wordt het interessant om beter te sorteren
dat er meer plastic gescheiden word ,als er een container voor is
Geen diftar, dit gaat leiden tot sluikstort.
Buitenlanders milieustraat
Voorkomen dat het op andere plaatsen gedumpt wordt.
Geen sluikstort e.d. uitlokken
Dat het voor eenieder betaalbaar blijft en we geen sluikstortingen in de hand werken
de volksgezondheid
Goed scheiden vele producten
Niet afwentelen van kosten op de burgers. Ik vraag niet om drievoudige plastic verpakkingen maar mag wel betalen voor de
afvoer ervan
Dat mensen zoals onze buren (gemeenteambtenaar) meerdere groene en grijze containers hebben.
een- en tweepers. huishoudens gediff. blijven aanslaan en niet over een kam scheren
Duidelijk , eenvoudig , goed over nadenken welk systeem je toepast!( zowel voor jongeren en zeker voor ouderen gebruiks
vriendelijk!)
Yy
Dat het niet te duur en te ingewikkeld voor ouderen word
Dat het niet te duur wordt voor de mensen, waardoor ze hun afval weer in het buitengebied dumpen
juiste volgorde invoeren systeem van groen,grijs en blauwe bak
Oudpapier regeling voor de verenigning, hun voorstel komen ze graag toelichten
Eerlijk systeem. De vervuiler betaald, maar dan moeten de grijze en groene bak wel afsluitbaar zijn. Mijn buurman moet zijn
vuil niet in mijn container kunnen gooien. Dit kan nu nog wel.
Duidelijk en helder communiceren.
ik zou meer sorteren als er voor plastic ook een container kwam
Dat er geen afval wordt gedumpt omwille van de kosten.
Dat de financiele consequenties voor iedereen haalbaar zijn en er geen sluipstort plaatsvindt
Dat we niet meer gaan betalen en dat we blijven afval scheiden
Goede laagdrempelige systemen voor groen, papier, plastic (inclusief pak en blik) en je hebt bijna geen restafval meer. Vast
recht naar €100,- per aansluiting en grijze bak 1 x per maand legen voor € 16,- per keer. Opletten hoe snel je onder de 50
kilo zit. Wel zorgen dat er goede systemen zijn voor alle gescheiden stromen.
Economisch handelen, belasting milieu
Gebruik geen betuttelende toon. De inwoners zijn namelijk niet de enige die dingen anders kunnen doen. Ik heb een winkel
en als ik zie hoe items onnodig veel ingepakt worden kan er daar een veel grotere slag geslagen worden. Dit geldt trouwens
ook voor grote landen elders op de wereld waar het afval volop op straat en in de zee gestort wordt. Niet dat ik verwacht dat
de gemeente dat oplost.
Voorkomen dat vacantiehuis containers onterecht worden gebruikt.
Ouderen
Dat de vervuiler betaalt en goede afvalscheiders worden beloond.

20. Waar woont u?
Antwoord

Antwoorden

Ratio

In een kern

256

81,3 %

In het buitengebied

55

17,5 %

Geen mening

0

0%

Andere...

4

1,3 %

Uitslag CDA enquête Grondstoffenbeleid

CDA Sluis

24

Enquête grondstoffenbeleid

0
4
55

In een kern
In het buitengebied
Geen mening
Anders

256

Buurtschap Het Heem
in de kern Groede. 1 van de dorpen in de gemeente Sluis, waar het Gemeentebeleid schadelijk is voor de leefbaarheid op
lange termijn(woningen te duur)
In de kern.
stukje bebouwde kom in het buitengebied.
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