Afval
1 Als u kijkt naar afgelopen week: welk afval scheidt u?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=219)
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Anders, namelijk:










Blik
Blikjes bij het oud ijzer
Electrische apparaten
Helaas kunnen we geen GFT scheiden omdat we een o sergrondse container hebben.
Ijzer en blik
Ijzer; electrische apparaten
Kleding en schoenen
Rest
Rest, ijzer

0%

De grijze kliko verdwijnt. Vanaf 2019 moet iedereen in de Bommelerwaard zijn/haar restafval
naar een ondergrondse container brengen.
In hoeverre bent u het (on)eens met onderstaande stelling?

2 “Ik ga t.o.v. de huidige situatie het afval beter scheiden als
ik mijn restafval zelf naar een verzamelpunt moet brengen”

(n=216)
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Hoewel ik niet weet hoe ik verder kan scheiden, met de diverse bakken die we al
hebben. Enige mogelijkheid: dumpen bij de buren

Neutraal



Als op ieder straathoek zo'n verzamelpunt komt dan is het prima maar het moet
niet zo zijn dat ik er een stuk voor moet lopen of fietsen
Ik doe mijn best om het al zo goed mogelijk te scheiden.
Ik doe nu ook al optimaal aan afvalscheiding. het maakt voor mij dus geen verschil
m.b.t. scheiding van afval.
Ik scheid alles al zo veel mogelijk. Ik denk niet dat mijn hoeveelheid afval dan
minder zal zijn
Ik woon in de binnenstad en gebruik reeds een ondergrondse container.
Nu gebruiken wij kleine afvalzakken. Het betekent dat je straks eerst thuis je afval
aan het verzamelen bent totdat we een grote zak vol hebben.
Onlangs in het nieuws geweest dat afval scheiden geen financiële voordelen
oplevert. Dan wordt vanzelf de drive minder
Op het moment scheiden wij alle afval al, nog meer is daardoor niet mogelijk.
Wij in de binnenstad hebben al één verzamelpunt. Hier kunnen we helaas alleen
restafval in kwijt terwijl we geen andere containers kunnen hebben ivm geen
achterom en voorkant op het zuiden en weinig ruimte voor......ik had graag gft ook
nog gescheiden. Nu proberen we af en toe een groenzak naar de avri te brengen. In
de zomer kan dit niet door de stank en maden e.d.
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Beter scheiden dan dat we nu al doen is bijna niet mogelijk.
Door 1 verzamelpunt te hebben wacht je op een voille zak. wellicht ben ik sneller
(uit gemak) geneigd dan zaken te combineren.
Ik kan niet volgen wat het een met het ander te maken heeft. Of je scheidt je afval
óf je doet het niet. Bovendien moeten wij al gebruik maken van een ondergrondse
container, dus de vraagstelling klopt niet.
Ik moet dan steeds met allerlei losse items naar die container lopen, of het
verzamelen in een doos ofzo. Dat lijkt me niet praktisch, want nu gooi ik het
gewoon naast mijn voordeur in de kliko.
Mensen die slecht ter been in het moeilijk om het rest afval naar de container te
brengen.
De laatste tijd lees ik , dat het goedkoper is alles weer op de oude manier te doen.
In de provincie Friesland is men er mee begonnen. Informeer daar eens.
Ouderen en mensen die niet kunnen lopen en alleen zijn daar wordt het moeilijker
voor. Wat gebeurd er als de container vol is. heb bij andere plaatsen veel zakken en
zooi naast de containers gezien.
Wat een gedoe
Als er geen aparte GFT container bij os kun je niet scheiden
Heel vervelend en dlecht voor het millieu!!!
Dan zal het fors duurder worden en is slecht voor de werkgelegenheid
Dit doen wij al 5 jaar
Ik doe al mjjn afval al scheiden
Ik doe nu heel erg mijn best en wil daar graag voor beloond worden, zoals nu het
geval is. Van containers gaan mensen misbruik maken.
Ik scheid mijn afval al nauwkeurig. Grijze container gaat gemiddeld 2-3 keer per jaar
naar buiten.
Ik scheid nu het afval al zo optimaal mogelijk en heb bijna geen restafval
Kan niet meer scheiden als ik nu doe !!
En met die ondergrondse containers krijg je bijna zeker nog meer zwerfvuil.
En voor oudere mensen is het ook geen pretje
Ik zet twee keer per jaar de grijze container buiten twee keer 140 liter meestal
minder!!!
En kunnen er ook groote zakken in !
En de kosten zullen ook flink stijgen ,en dat bevorderd de toename van zwerfaval
weer
En zouden de samenstellers van dit formulier de afkortingen beter wil toelichten en
de vraagstelling eenvoudiger maken.
Nu kan ik het afval thuis sorteren, moet ik het wegbrengen dan weet ik het niet
Op dit moment scheid ik afval al maximaal
We scheiden ons afval goed. Beter is haast niet mogelijk.

2.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) eens bent met
de stelling?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:



Heb al zeer weinig restafval
Ongedierte

Anders

(n=34)

2.2 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) oneens bent
met de stelling?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Beter? ZWAAR irritant dat je met zo een zak moet lopen
De positie van AVRI moet sterk worden teruggedrongen
Geen behoefte om met afval door het dorp te gaan slepen
Gelegenheid
Het zou belachelijk zijn om ergens anders je afval te brengen
Het zou mensen makkelijker gemaakt moeten worden. Niet moeilijker. Ongeacht of dit gevolgen
heeft voor het milieu. Liever meer betalen maar gewoon alles in de grijze kunnen kwakken, dan
nog meer scheiden
Ik ben daar te oud voor
Ik scheid mijn afval al, doe nu niets anders dan straks
Ik vind het geen eerlijk systeem
Ik woon in het buiten gebied moet ik zeker met mijn zakken afval naar het dorp geen goed idee
voor het milieu als iedereen zijn auto daar voor pakt
Is duur in aanschaf een ondergrondse container en waarom geld over de balk gooien
Niet praktisch.
Nu kan je thuis goed scheiden en thuis verzamelen en aan de straat zetten maar als je ouder
wordt en je kunt het zelf niet meer moet je weer een ander nalopen om het te doen en dat is
niet prettig
Zie hierboven.

Toelichting




Als we het zelf weg moeten brengen moet ook de afvalstoffenbelasting omlaag en als je oud en
gebrekkig bent?
Wanneer ik een vuilniszak naar een punt moet brengen waar verder geen controle op de inhoud
is, kan ik net zo goed het glas,papier en plastic ook in die vuilniszak doen.
Dan hoef ik verder niets meer te scheiden en blijven de kliko`s schoon op mijn plaats
Wij hebben in 2016 slechts 3 keer de grijze container aan de straat hoeven zetten voor lediging.




Zie de vorige vraag. Als het wel gelezen wordt.
Zie toelichting vraag 2

Op dit moment worden plastic en drankkartons opgehaald met plastic zakken. Vanaf 2019
krijgt iedereen een container voor plastic verpakkingen en drankkartons
hoeverre bent u het (on)eens met onderstaande stelling?

3 “Een aparte container voor plastic en drankkartons is
handiger dan de plastic zakken die nu gebruikt worden”
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Centraal inzamelpunt bijv nabij supermarkt nog beter
De plastic zakken stinken vaak snel en kunnen alleen binnen worden bewaard.
Gelukkig hebben wij een schuur aan huis.
Minder stank, lekken, ongedierte etc. Zakken waaien nu weg.
Zakken geven nu vaak zwerfafval. Mensen zetten het op verkeerde dag buiten of te
laat. Beesten maken de zakken open.
Zeer mee eens, maar het zou helemaal niet nodig moeten zijn. Gewoon alles in één
bak

Mee eens




De container dient kleiner te zijn .
De zakken gaan stinken en waaien weg. Bovendien gaan katten en ander ongedierte
kijken of er nog wat lekkers inzit

Neutraal




Alweer een container, waar laat je die....
Plastic zakken zijn niet echt handig om te bewaren als ze vol zijn maar nog n
container is ook niet ideaal

Mee
oneens



Als bewoner van een appartement is een aparte container geen optie. Geen ruimte
voor.
De plastic zak kun je in huis bewaren. Met een container moet je altijd naar buiten.
Een extra container neemt veel meer ruimte in.
Het werkt nu prima
Ik heb geen plaats voor nog een extra container. Plastic zakken bevallen prima.
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In plastic Zakken kan je meer plastic afval kwijt, dan in een container
Nog meer containers ???



De stank van yoghurt, bakjes van vlees enz. Als je bijvoorbeeld doppen spaart voor
Stichting Hulphond loopt er soms melk, fruitsap enz in de zak. Een container zou je
zo elek keer schoon moeten maken wat weer extra water kost.
Een container neemt veel plek in beslag in de tuin.
Geen ruimte voor een container
Ik woon 1 hoog in de binnenstad. Het is bijzonder onpraktisch om een apart
container voor plastic en drankkartons te plaatsen voor de bewoners in de
binnenstad om over het stadsaanzicht nog maar te zwijgen. Het is juist zo mooi dat
het stadsaanzicht niet vervuild wordt door lelijke containers.
Nóg een container???!!! Ik kan de huidige al niet kwijt! Zorg maar voor
verzamelcontainers, zoals bij papier, zodat ik die vieze troep tussentijds kan
wegbrengen. Eens in de twee weken ophalen is veel te weinig.
Plastic zakken werken uitstekend, waarom telkens veranderen, is dat alleen omdat
de Avri dat vraagt, word het dan ook goedkoper?
waarom telkens als iets goed gaat weer veranderen?????
Waar laat ik al die containers?
We hebben al 3 containers in de tuin. Vroeger Was dat er Een... Wordt te veel.
We hebben containers genoeg, plastic kan prima in de zakken.
Weer een container in de tuin, die al niet zo groot is.......
Wij hebben eigenlijk geen ruimte om een container te plaatsen. Hier zou rekening
mee gehouden moeten worden.
Wij kunnen geen container kwijt













Weet niet



Ik denk dat plastic zakken gemakkelijker is. wanneer ik plastic en drankkartons in
een kliko deponeer zal deze veel sneller gevuld zijn. plastic en karton vouwen nu
eenmaal slecht in een harde kliko bak.

4 Wie moet deze kosten volgens u dragen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=217)
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Al bovenstaande keuzes komen neer op de belasting betaler. Geen verschil dus.
Binnenstadbewoners en hoogbouw en avri gezamenlijk
Bovenstaand komt uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer en wordt verrekend via de
afvalstoffenheffing..
De inwoners die die container gebruiken. Zal een reden voor zijn dat daar camera's bij komen.
De kosten moeten niet worden gemaakt
De kosten veranderen nauwelijks, het plastic wordt nu ook al opgehaald, meerkosten zijn de
containers, maar we hebben dan ook geen gratis plastic zakken meer nodig.
De Overheid
De vervuiler, voorgeschoten door de gemeente.
Diegene waarvoor die cameras blijkbaar nodig zijn
Gebruikers van die container
Geen camera's
Gezamenlijk
Heeft niet veel zin. als men een kapachon opzet en bril weet je toch niet wie het zijn
Iedereen betaald voor zijn eigen vuil. Ga je heel veel scheiden, dan krijg je korting. Doe je dat
niet, dan betaal je wat meer.
Ik denk dat we al meer dan genoeg betalen
Ik niet. Ik maak geen gebruik van deze containers. Of krijg ik ook alle voorzieningen zoals in de
stad?
Ligt eraan wat de reden van plaatsing is...
Mensen die zorgen dat de cameras nodig zijn
Niemand, niet veranderen, pas een goede oplossing voor plastic en hup weer veranderen, stop
daar eens 10 jaar mee.
Niemand. Dit moet door de buurt zelf opgelost worden, camera's slaan nergens op. Spreek
mensen aan. Maak de buurt meer verantwoordelijk.
Rare vraag. Uiteindelijk betalen de bewoners
Serieus? Wie gaat dat opvolgen?



Via de camera's mensen beboeten, daarmee verdienen de camera's zichzelf terug.

Toelichting















Als Avri of de gemeente de camera's betaald, betekent dit tevens dat de inwoners dit betalen.
Avri wil die containers plaatsen ipv van iedereen zijn eigen container. In dat opzicht ligt volgens
mij dan de verantwoordelijkheid voor het cameratoezicht ook bij de Avri.
Bijzondere vraagstelling. Als de gemeente namelijk opdraait voor deze kosten, zullen die ook
door belast gaan worden aan de inwoners... Het is te gek voor worden dat bepaalde containers
bewaakt zouden moeten worden...
De inwoners hebben hier niet om gevraagd (containers, plaatsen van camera's) en zouden dus
niet voor de kosten op mogen draaien.
De kosten worden uiteindelijk door de burger gedragen.
De vervuiler. deze kosten moeten teruggehaald worden uit boete's
En dan niet doorberekenen.
En natuurlijk draaien wij (de inwoners) er dan toch voor op: gaat de afvalstoffenheffing toch
gewoon weer omhoog?
En terecht, nu zie regelmatig dat mensen vanuit de stad. Hun afval in de afvalbakken die in de
gemeente zijn geplaatst stoppen
Is keuze van AVRI. Maar uiteindelijk komt de rekening toch (al dan niet verborgen) bij de burger
terecht. Dus geen camera plaatsen is beter. Wie controleert/bekijkt die camera beelden?
Uit de lengte of de breedte, uiteindelijk betaal ik en de rest van de gemeenschap. Gemeente is
namelijk mijn belastinggeld.
De avri betaal ik via de afvalheffingen....
Waarom moet er extra toezicht komen? Hangt puur af van de situatie, die er zich voor doet.
Wat is de reden?
Zij zijn ook degene die eraan verdienen en degene die kosten willen terugbrengen daar zal de
controle ook voor zijn. Zou raar zijn als wij/de gemeente de kosten moeten dragen terwijl een 3e
partij zich ervoor in schrijft om eraan te verdienen.

Avri besluit eind oktober over het wel of niet apart inzamelen van etensafval bij hoogbouw en
in de binnenstad van o.a. Zaltbommel. Dat kost per huishouden 6,68 euro per jaar. De korting
van 20% die bewoners van flats en stadscentra nu krijgen op het aanbieden van restafval
(omdat zij groenafval niet gratis apart kunnen aanbieden) vervalt.
In hoeverre bent u het (on)eens met onderstaande stelling?

5 “Ook in de binnenstad en bij hoogbouw moeten mensen
gelegenheid hebben om etensafval te scheiden.”
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Beter voor het milieu en dat is toch de opzet van scheiden
Schakel (bijv via liander) weer een soort schillenboer in!
Waarom deze mensen niets doen?

Mee eens



Toch vind ik het jammer dat oudere mensen voor ieder afvalzakje naar dat punt
moeten lopen. verzamelen/bewaren is in de zomer geen optie en ook heel zwaar
voor deze groep

Neutraal



Ik wist niet ,dat bewoners van hoogbouw en bewoners van de binnenstad
Zaltbommel korting hebben.

Mee
oneens



Niet haalbaar ivm stank overlast, vliegen enz. In de zomer.Waar moet je dat
bewaren?

Zeer mee
oneens



Ik doe dat al, ik snap niet wat er bedoeld wordt en wat het verschil is met de
huidige situatie, behalve dat ik meer moet betalen.

Weet niet



Dat is volledig afhankelijk van de manier waarop het restafval en het etensafval
opgehaald zal gaan worden. Ik heb niet het gevoel nu een korting van 20% te
krijgen als inwoner van de binnenstad.

6 Welke tip zou u Afvalverzamelaar Avri mee willen geven?


































Al het afval mogelijk gescheiden aanleveren bij Avri, kostenloos.
Als de kwaliteit van plastic afval zo slecht is, dat het niet te recycelen is, stop er dan mee
Als wij het vuil scheiden moeten wij betaalld worden en niet betalen de gemeenschap doet het
voorwerk
Aparte ophaal dienst particulier voor blikjes die met eenvoudige middelen. In elkaar worden
geperst op de ophaal auto
Avri is alleen maar een utvoerder, gemeente is de verantwoordelijke partij
Behoudt de grijze container in de dorpen
Blijf afval ophalen. Als je mensen dwingt het weg te brangen veroorzaak je illegaal afval dumpen.
Blijf het restafval inzamelen op de huidige wijze
Blijf scheiden belonen
Blik bij plastic
De eigen grijze container niet afschaffen!
De handhaving van de Avri uit breiden door mensen die afal op straat gooien een flinke boete te
geven.
De plastic zakken op een andere dag ophalen in de binnenstad dan maandag. Want ze winkeliers
hangen hun zakken op zaterdag 5 uur al op. Omdat ze de zakken maandag morgen ophalen en de
winkels dicht zij
De vervuiler meer laten betalen.
Denk aan de mensen in het buiten gebied. Bij het plaatsen van de containers. Niet te ver weg
Denk bij afvalcontainers ook aan de mensen die slecht ter been zijn. 150 meter is dan nog best
ver
Denk eens mee met de afnemers van jullie diensten. Plaats meer containers (papier, glas,
plastic), zodat klanten niet afhankelijk zijn van jullie ophaalschema dat voor veel mensen niet
voldoet.
Denk na over wanneer er wat wordt opgehaald. Op maandagochtend in de binnenstad is niet
handig ivm veel gesloten winkels.
Doe iets aan de stank in de binnenstad bij de ondergrondse containers!
Doe niet te gek en maak niet te grote sprongen
DOE normaal.... Gewoon containers houden en hou eens op met betuttelen..
Een groene ondergrondse container, als wel voor papier en plastic. Zou handig zijn.
Een ondergrondse container in landelijk gebied is geen optie.
Een schoonmaakdienst voor de containers
Geen ondergrondse containers. Te ver lopen voor ouderen en gehandicapten.
Gewoon zoals het nu is handhaven
Goed luisteren naar de zorgen van mensen die moeite hebben om naar een centraal inzamelpunt
te lopen met hun afval.
Het is prima om de mensen te motiveren door 'opvoeding' , het geen 'politie'achtige beleid
worden.
Het reinigen van straten en trottoirs moet nauwkeuriger uitvoeren a.u.b.
Hou het gebruiksvriendelijk en persoonlijk
Houd de kosten laag
Houd het voor de gebruik van afval ophalen en scheiden hetzelfde
Iedereen per persoon een vast bedrag per jaar laten betalen, en niet meer per afvalzak. Wij zien
vanaf ons appartement dat er heel veel huisafval in de groene gemeentebakken verdwijnt en in
de papiercontainer. Camera's hangen hier al, maar daar wordt nooit op gekeken.




































Iets wat overal over het hoofd gezien word, oudere mensen moeten nu met hun afval gaan lopen
slepen. Ook mensen die daar fysiek niet toe in staat zijn. Ga daar eens over nadenken. Of het wel
zo verstandig is om de grijze kliko's niet meer te gebruiken voor restafval.
Ik vind het prima gaan zoals het nu is.
In de zomer de groene container tweemal per week halen
Kijk of scheiden wel dat brengt wat men wenst, op deze manier krijgt u meer bijval
Kosten voor gebruik ondergrondse containers omlaag. Mensen vinden het te duur en gaan
dumpen.
Laat alles maar zoals het nu is.
Leg de lat niet te hoog
Maak er gewoon een verdienmodel van als een commercieel bedrijf, zonder al dat gelul over
milieu. Prima hoor, dat je wilt scheiden. Maar doen jullie dat lekker. En laat ons als consument er
voor betalen. Maar ons opzadelen met straks vier containers in onze tuinen is gewoon waanzin.
Maak het de mensen makkelijk en niet te duur, des te minder zwerfvuil.
Maak ook ondergrondse containers voor etensafval
Meer ophang mogelijkheden voor plastic zakken
Minder kosten motiveert scheidgen
Neem mensen mee in het hoe en waarom, wordt nu niet begrepen. Milieu wordt er niet per
definitie beter van. MInder kosten voor de verzamelaar extra kosten/moeite voor de gebruiker.
Niet te duur! In Gorinchem gratis
Niet te veel verschillende containers. Het gaat ook om het aanzicht
Ondergrondse container centraal inzamelpunt voor plastic dit per dorp
Opletten, dat er geen broedplaatsen voor ongedierten ontstaan door slecht beleid
Pas de openingstijden van het aanbiedstation aan op werkende mensen, nu moet iedereen op
zaterdag dringen
Plastic oook in verzamelaar scheelt een hoop zooi op straat.
Plastic zelf in plastic zakken naar inzamelpunt brengen. minder stankoverlast mn in de zomer
Schaf de grijze container niet af
Scheiden kent grenzen. Op een bepaald moment vinden mensen het wel genoeg. Gelet op tijd en
moeite.
Scheiden van luiers. Dit neemt voor jonge gezinnen een groot deel van hervat grijze afval in.
Tijdens het tuinseizoen groenbakker vaker komen legen
Tip: van juni tot en met augustus wekelijks de groene container ophalen ipv 1 x per twee weken.
Vooral geen tips voor Avri maar zorgen voor het toetreden van andere aanbieders
Waarom bieden jullie geen uitspoelservice aan van de afvalcontainers?
Waarom komen er ondergrondse containers? ik verkies de service van aan huis lege v grijze
containers boven het wegbrengen van restafval naar ondergrondse containers; dat zal meer geld
kosten, maar levert ook meer werkgelegenheid op, waarvoor ik graag meer betaal
Wees duidelijker wat plastic en wat niet
Wie bepaalt hoe en wat het gaat, laat de gemeente naar een andere afvalverwerker gaan en
stoppen met dat steeds maar weer veranderen.
Zero waste initiatief. Kijk naar Bea Johnson. Maar wellicht niet interessant voor Avri, jullie
verdienen aan afval.
Zie extra toelichting.
Zie toelichting (3x)
Zorg dat het (financieel) loont om afval te scheiden en maak het de inwoners niet te moeilijk. Ik
ben bang dat wanneer de grijze container verdwijnt mensen hun restafval in de groene of blauwe
container gooien of eventueel zelfs in de berm/sloot gooien...





Zorg ervoor dat beter scheiden van afval ook tot verlaging van de kosten lijd in plaats van
verhoging.
Zorg voor meer punten waar karton, glas en textiel naartoe gebracht kunnen worden.
Zoveel mogelijk dump punten, en dan vooral bij de seniorenwoningen

