
72,16% 350

27,01% 131

1,65% 8

Q1 Is het doel waarom de gemeente het
afval anders in wil zamelen duidelijk?
Namelijk minder restafval produceren.

Beantwoord: 485 Overgeslagen: 8

Totale aantal respondenten: 485

# Overige (geef nadere toelichting) Datum

1 Door de stinkcontainer is voor ons de stimulans er af om het afval te scheiden en doen we dus ook niet meer 17-8-2015 23:40

2 Als dat het doel is, kan dat op verschillende andere manieren 16-8-2015 19:13

3 afschaffen ondergrondse containers blijkt achteraf financiele afweging te zijn 25-7-2015 22:19

4 het gaat alleen om geld niet om kwaliteit of service 15-7-2015 9:40

5 kapitaalvernietiging 14-7-2015 11:38

6 men heeft het doel wel geformuleerd en doorgegeven. maar ik begrijp niet dat deze werkwijze tot dit doel leidt. 14-7-2015 8:50

7 Ik denk dat het financiële aspect hiernaast voor de gemeente ook een grote rol speelt. 13-7-2015 20:20

8 Alleen denk ik dat de uitvoering niet leidt tot betere scheiding en meer kosten 12-7-2015 13:41

9 minder restafval produceren is duidelijk, maar de manier waarop absoluut niet 11-7-2015 10:07

10 maar waarim geen scan op de ondergrondse container = zelfde effect 10-7-2015 15:33

11 In de krant lees je dat een andere gemeente juist overstapt op ondergondse containers 10-7-2015 7:31

12 Naar ons inziens is de werkelijke reden het besparen van kosten. 9-7-2015 20:27

13 de kliko is geen optie voor het minder produceren van restafval 9-7-2015 19:51

14 Mijn beeld was dat het ging om goedkoper inzamelen. 9-7-2015 18:57

15 Maar daar hoefde u niet de ondergrondse voor weg te halen 9-7-2015 18:51

16 De gemeente kan veel beter mensen op het stadserf inzetten om afval te scheiden. 9-7-2015 17:24

Ja, het
uiteindelijk...

Nee, ik weet
niet waarom ...

Geen mening

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antwoordkeuzen Reacties

Ja, het uiteindelijke doel is mij duidelijk

Nee, ik weet niet waarom de gemeente dit nu echt wil.

Geen mening
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17 wisselende en onduidelijke, oneerlijke redenen in correspondentie 9-7-2015 9:29

18 de gemeente lijkt geld te willen besparen, dit gaat ten koste van de afvalscheiding 8-7-2015 10:46

19 Dacht dat het voornamelijk over de kosten ging 8-7-2015 8:11

20 Doel duidelijk, maar dan doe je alle woningen in woerden op dezelfde manier. Dus niet een wijk die al ondergrondse
containers had containers geven en op defensie eiland ondergrondse plaatsen

7-7-2015 22:33

21 slechte gebrachte boodschap waarom de gemeente verandering wil 7-7-2015 22:19

22 maar stem er niet in mee 7-7-2015 20:57

23 Alhoewel het einddoel duidelijk is, is over het middel niet goed gecommuniceerd. Er zijn plotseling grote
veranderingen ingevoerd die tot veel onduidelijkheid en zwerfafval leiden. De toon van de communicatie is
beschuldigend; omdat wij het niet goed doen, móet de gemeente wel rigoreuze maatregelen nemen. Dat terwijl er best
eerst getest had kunnen worden wat het effect van de inzameling van blik en pakken zouzijn geweest.

7-7-2015 20:53

24 Maar wordt wat mij betreft niet bereikt met containers 7-7-2015 19:36

25 onbegrijpelijk want waarom moesten dan eerst de gtf containers weg en we haalden de norm niet 7-7-2015 19:23

26 Het doel is mij na het lezen van deze vraag duidelijk geworden 7-7-2015 16:35

27 maar uiteindelijk zal het een geldkwestie zijn 7-7-2015 16:18

28 geldverspilling, de gemeente geeft eerst vergunningen voor bouw kleine schhurtjes en niet veel opslagruimte in de
huizen om daarna te zeggen nu moeten jullie allemaal gekleurde vuilbakken kopen en die halen we dan wel eens op.
Ergo, Wordt de gemeente er mogelijk rijker door om zo de opdracht van het rijk,: veel meer naar de burger toe en de
gemeente krijgt voor dat wat het rijk deed nu minder pecunia. Laat ze maar zien dat ze er uit komen. Dubbele
agenda?

7-7-2015 13:35

29 geldverspilling, de gemeente geeft eerst vergunningen voor bouw kleine schhurtjes en niet veel opslagruimte in de
huizen om daarna te zeggen nu moeten jullie allemaal gekleurde vuilbakken kopen en die halen we dan wel eens op.
Ergo, Wordt de gemeente er mogelijk rijker door om zo de opdracht van het rijk,: veel meer naar de burger toe en de
gemeente krijgt voor dat wat het rijk deed nu minder pecunia. Laat ze maar zien dat ze er uit komen. Dubbele
agenda?

7-7-2015 13:34

30 Gescheiden afvalzameling kan juist beter met ondergrondse containers. Door er diverse (papier, rest, gft, glas, plastic
etc) naast elkaar te plaatsen kan men dit direct doen, zonder afval thuis te hoeven sorteren en vervolgens opsparen.

5-7-2015 12:38

31 maar de ondergrondse containers mogen niet weg, we zitten niet weer op allemaal zwerfafval te wachten 3-7-2015 18:16

32 volgens ons gaat het mn om doorberekenen van kosten 2-7-2015 22:38

33 Het meer of minder legen van kliko's heeft weinig te maken met afval scheiden. Een duidelijke manier om je
gescheiden afval kwijt te kunnen helpt daar wel bij. Ondergrondse containers zijn daar naar mijn idee erg goed voor
geschikt.

2-7-2015 21:33

34 Toekomstige melkkoe 2-7-2015 15:30

35 Dat zal niet gebeuren. 2-7-2015 13:37

36 subsidie(bijdrage) centrale overheid 2-7-2015 11:13

37 Het doel is mij helder, ik vraag me alleen af of het verwijderen van de ondergrondse containers gaat zorgen dat dit
doel bereikt gaat worden

1-7-2015 18:47

38 Restafval terugdringen is duidelijk, maar hoe dan? 1-7-2015 12:53

39 Het is duidelijk, maar zie toegevoegde waarde van klikos t.o.v. Ondergronds niet. 30-6-2015 18:39

40 Heb ook het gevoel dat gemeente meer geld uit afvalverwerking wil halen. 15-6-2015 11:00

41 extra inkomsten genereren 10-6-2015 22:12

42 Anders inzamelen zorgt niet voor minder afval 9-6-2015 22:08

43 het gaat niet om afval scheiden, maar over waar we het gescheiden afval kunnen plaatsen:wij willen ondergrondse
containers in iedergeval voor het restafval(voor groen, rest &plastic afval)

4-6-2015 20:47

44 maar volgens mij lopen daar bezuinigingen doorheen! 4-6-2015 20:23

45 en ze willen m.i. fors op de kosten besparen 4-6-2015 19:26
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46 Er wordt wel gezegd dat afvalscheiding een belangrijk doel is, maar ik geloof dat de werkelijke reden van financiele
aard is, en dat over de rug van de bewoners. Zonder inspraak en met onambtenaarse doortastendheid in de vakantie
zoals ook al gebeurde met het weghalen van de gft-containers. Je wordt voor een voldongen feit gesteld.

3-6-2015 23:36

47 Uit de begeleidende brief werd het mij niet duidelijk. Hier leek het vooral om kostenbespaing te gaan. 3-6-2015 22:28

48 Dit werkt gescheiden afval tegen. Alles wordt nu in de kliko verzameld. 3-6-2015 20:48

49 Maar heeft niks te maken met het weghalen van de ondergrondse containers 3-6-2015 19:04

50 er woeden niet genoeg bruikbare middelen aangereikt 3-6-2015 18:50

51 gemeente gedft steeds een ander antwoord 3-6-2015 18:17

52 Nee! Zonder overleg de ondergrondse containers weghalen zonder overleg met de bewoners die daar al 15 jaar
gebruik van maken begrijp ik niet. Daar deden wij ook afval scheiden.

3-6-2015 18:00

53 Burgers moeten beter voorgelicht worden over de noodzaak 3-6-2015 17:55

54 De gemeente moet burgers beter informeren over de noodzaak 3-6-2015 17:28

55 al denk ik dat goedkoper het wint van beter voor het milieu 3-6-2015 16:05

56 Doel is duidelijk, de manier waarop niet. 3-6-2015 15:55
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71,70% 342

21,17% 101

7,13% 34

Q2 Vindt u het belangrijk dat het afval beter
gescheiden wordt waardoor er minder

milieubelastend restafval verbrandt moet
worden?

Beantwoord: 477 Overgeslagen: 16

Totaal 477

# Overige (geef nadere toelichting) Datum

1 Oorzaak de lelijke, stinkende en plaatsinnemende Kliko 17-8-2015 23:40

2 wel belangrijk maar niet ten koste van alles 25-7-2015 22:19

3 Natuurlijk is afval scheiden belangrijk, maar moet geen doel op zich worden. Het moet voor bewoners ook praktisch
uitvoerbaar zijn.

20-7-2015 9:03

4 milieu is belangrijk maar afval dat vier weken staat te stinken in een container is gewoon smerig nu 15-7-2015 9:40

5 maar gemak is ook prettig 14-7-2015 11:38

6 maar dus niet op deze wijze 14-7-2015 8:50

7 milieu gaat mij redelijk aan, echter gemak is erg belangrijk 12-7-2015 13:52

8 Wij willen graag apart afval aanbieden, maar wel binnen een bepaalde afstand van de woning. 12-7-2015 12:38

9 maar die ik nu ook al aan 10-7-2015 15:33

10 Ik werk graag mee aan het gescheiden inzamelen van afval 10-7-2015 7:31

11 Het is goed om zoveel mogelijk te scheiden maar er moeten geen oneigenlijke argumenten gebruikt gaan worden. 9-7-2015 21:29

12 ik vind het milieu belangrijk en dat gaat niet alleen om de hoeveelheid restafval maar ook om de locatie ervan.
zwerfafval vind ik zeer erg, ook vanuit het oogpunt van het milieu. Daarom vind ik dat het niet 'onmogelijk' gemaakt
moet worden om restafval kwijt te kunnen omdat dat zwerfafval in de hand werkt.

9-7-2015 20:27

13 men moet beter opletten en afval beter scheiden 9-7-2015 19:51

Ja, het milieu
gaat mij erg...

Nee, voor mij
is het gemak...

Geen mening

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antwoordkeuzen Reacties

Ja, het milieu gaat mij erg aan het hart

Nee, voor mij is het gemak van doorslaggevend belang

Geen mening
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14 Het is een afweging tussen de 2 9-7-2015 18:57

15 De gemeente kan heel goed het opgehaalde afval zelf scheiden. Dit levert de gemeente immers heel veel geld op. 9-7-2015 17:24

16 Hoor geluiden dat de gemeente gescheiden afval bewoners aan het eind van de keten vanwege afspraken weer op 1
hoop gooit

9-7-2015 9:29

17 Zeker wel,maar ik vind het een rommel in mij voor tuin worden,en voor al met het mooie weer de maaien kommen de
bak uit!,

8-7-2015 22:11

18 Ik vind het milieu ook heel belangrijk! Maar ook met de ondergrondse conainers is dat te doen! Alleen al een pasjes
systeem geeft daar verbetering!

8-7-2015 12:10

19 Ik kies voor optie 1, hierbij maar ik kijk ook naar de praktische uitvoerbaarheid van een gescheiden afval systeem. 7-7-2015 21:39

20 in hoeverre ga je afval scheiden we doen al zoveel 7-7-2015 20:57

21 Maar sinds ik heb gezien (2 jaar geleden vlak voordat de groene ondergrondse containers werden weggehaald) dat
de gemeente groen en grijs door elkaar gooide, ben ik abrupt gestopt met scheiden (net als de buren). De groene
container heb ik daarom ook nooit besteld. Hij neemt ruimte en geeft stank. Ik heb geen vertrouwen meer dat de
gemeente netjes met het afval omgaat, dus waarom zou ik mijn best doen en in de stank gaan zitten als de gemeente
het weer op een hoop gooit?

7-7-2015 16:35

22 Afval scheiden bij de verwerking is efficienter 7-7-2015 16:26

23 Kwestie 2 leent zich voor meerdere antwoorden, de gemeente dwingt nu met onduidelijke of dubbelzinnige vragen tot
oordelen. Een beetje in de Griekse stijl van de president in het nauw. Een vraag of vragen stellen met alvast het
dreigende antwoord erin.

7-7-2015 13:35

24 Kwestie 2 leent zich voor meerdere antwoorden, de gemeente dwingt nu met onduidelijke of dubbelzinnige vragen tot
oordelen. Een beetje in de Griekse stijl van de president in het nauw. Een vraag of vragen stellen met alvast het
dreigende antwoord erin.

7-7-2015 13:34

25 Ik vind het zo al meer dan genoeg. En moet niet te ver hoeven te lopen om mijn afval kwijt ter raken. 6-7-2015 22:28

26 mits we geen kliko in de gang hoeven te zetten 4-7-2015 16:18

27 turlijk ben ik het eens dat afval beter gescheiden moet worden 3-7-2015 18:16

28 Bewust worden van het milieu is een taak die nog onvoldoende door de gemeente is uitgedragen. Doe hier ook eens
iets mee.....

3-7-2015 11:39

29 Het milieu is belangrijk en het gemak ook. Maar noch de ene kant, noch de andere kant moet tot in het extreme
verdedigd worden

2-7-2015 18:40

30 Dit kan zonder thuis te scheiden volledig automatisch zoals in Duitsland. Dit vereist investeringen. 2-7-2015 15:30

31 Milieu is zeker belangrijk, maar de vraag is of het beter gaat als we heel strikt gaan scheiden 2-7-2015 15:17

32 Groenafval wordt nog niet gescheiden, moet wel gebeuren. 2-7-2015 13:37

33 restafval levert ook geld op 2-7-2015 2:17

34 restafval kan ook geld opleveren 2-7-2015 2:11

35 Het een sluit het ander niet uit! 1-7-2015 20:16

36 verbrand is zonder t 1-7-2015 15:55

37 in een app. is scheiden onmogelijk i.v.m geen berging 1-7-2015 10:32

38 Gescheiden verzamelen is ook met ondergrondse containers mogelijk 1-7-2015 8:45

39 In een kleine berging geen plaats voor twee containers. Wij hebben ook geen tuin, maar balkon. 30-6-2015 19:13

40 uiteraard moet het gemak blijven 19-6-2015 14:31

41 Milieu is belangrijk, maar dit kan ook met ondergrondse containers lijkt me? 16-6-2015 17:18

42 maar gemak is zeker van belang!!! 14-6-2015 20:30

43 Ik vind het wel belangrijk, maar het moet ook weer niet al te erg ten koste van het gemak gaan. 14-6-2015 20:09

44 Het kan beide, het gemak en het scheiden van het afval 14-6-2015 19:02

45 dat heeft niks te maken met kliko,s restafval 10-6-2015 22:12
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46 gemak komt wel op een goede tweede, gehannes met de vele plastic afval zakken neigt al naar stoppen van scheiden 7-6-2015 10:39

47 ik zou wel graag willen weten of het afval werkelijk gescheiden wordt verwerkt of toch op een hoop terecht komt 4-6-2015 20:47

48 het milieu gaat me best aan het hart, maar afvalscheiding moet geen ongemak worden; voor je je afval gescheiden
weggooit, moet je het eerst gescheiden in huis opslaan; zoveel afvalbakken kan ik niet kwijt...

4-6-2015 19:26

49 Gemak is ook belangrijk 4-6-2015 8:32

50 Maar je moet wel een goede mogelijkheid krijgen. 4-6-2015 6:55

51 In verband met 2 kinderen en lichamelijke klachten, hebben we voor dit huis gekozen wat voorzien was van veel
gemak, oa ondergrondse afvalbakken waardoor ik geen bakken hoef te sjouwen. Ons tuin is zo klein dat we nu al
niets meer kunnen doen door 3 klikos en de stank van de klikos. We kunnen helaas geen gebruik maken van ons
tuin.

4-6-2015 0:16

52 Staat los van de vraag waar ik het restafval kan laten en hoe vaak het wordt opgehaald. Niet alleen het milieu in het
algemeen maar het leefmilieu op ons eigen perceel gaat ons ook erg aan net hart.

3-6-2015 23:36

53 het lijkt me dat de combinatie van 'met meer gemak meer scheiden ' ook mogelijk is 3-6-2015 22:33

54 Daarom moet het gemakkelijker worden gemaakt afval te storten. Een klein loopje is sneller dan met een vervuilende
auto naar de stortplaats.

3-6-2015 20:48

55 Zie vraag 1 3-6-2015 19:04

56 Jammer is alleen dat het gescheiden afval toch weer op 1 hoop komt 3-6-2015 18:50

57 Gemak weegt ook zwaar! 3-6-2015 17:55

58 goed nadenken dan kan het ook goed voor het milieu zijn met de goede oplossingen 3-6-2015 17:54

59 Gemak is ook belangrijk!!! 3-6-2015 17:28

60 Wat dan Weer raar is omdat de groen containers o dergrond ineens verdwenen 3-6-2015 16:05
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20,59% 98

76,05% 362

3,36% 16

Q3 De gemeente gaat ervan uit dat het
financiële aspect u aanmoedigt om het afval

beter te scheiden. Verwacht u hierdoor
bewuster om te gaan met het scheiden van

het afval?
Beantwoord: 476 Overgeslagen: 17

Totaal 476

# Overige (geef nadere toelichting) Datum

1 Als het duurder gaat worden gaan mensen (illegaal) dumpen of hun afval elders storten. Dit fenomeen is algemeen
landelijk trent, en in Woerden zien we dit ook al gebeuren. Daarnaast gaan andere mensen restafval in andermans
Kliko storten.Het aangeboden rekenmodel klopt ook niet, reken maar na (zie infofolder)

17-8-2015 23:40

2 Wil je er financieel voordeel uit halen dan kun je je container maar zo weinig aan de weg zetten, dat het voor een
gezin met opgroeiende kinderen op voorhand al niet mogelijk is.

16-8-2015 19:13

3 De wijken Snel & Polanen en Waterrijk zijn niet bepaald de wijken waar de bewoners voor een paar tientjes hun gedag
gaan aanpassen of comfort gaan inleveren.

20-7-2015 9:03

4 We gaan al bewust om met ons afval. 19-7-2015 12:13

5 Ik ben zeker bewuster geworden en het afval scheiden gaat nu weel beter maar zal ik toch liever iets meer betalen en
de ondergrondse containers houden.

15-7-2015 16:48

6 Gemakkelijk maken stimuleert mij meer 15-7-2015 9:40

7 Wel dient er beter gescheiden te worden: Plastic, GFT en papier kan al thuis makkelijk gescheiden worden van het
echte restafval.

14-7-2015 11:35

8 Ik denk dat de nu gekozen wijze van afvalinzameling ervoor zorgt dat er te veel afval bij het plasticafval gegooid gaat
worden waar niet extra voor betaald hoeft te worden.

13-7-2015 20:20

9 ik scheid al zo bewust mogelijk mijn afval op zich heb ik geen Fin.aanmoediging nodig. Maar ja , als ik er tegelijk ook
Fin. Mee bespaar, is het meegenomen!

13-7-2015 13:14

Ja, iedere
euro die ik ...

Nee, de
financiële...

Geen mening

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antwoordkeuzen Reacties

Ja, iedere euro die ik kan besparen is er één.

Nee, de financiële besparingen zijn voor mij geen argument.

Geen mening
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10 bij alle 3 de opties waren de besparingen erg laag, als je echt wil dat mensen aangemoedigd worden om afval te
scheiden moet dit ook wel echt iets opleveren

11-7-2015 10:07

11 Ondanks dat container niet vol zit zal deze gaan geuren zodat je deze toch wil aanbieden, dat geeft dus geen
financiele besparing

10-7-2015 14:48

12 Milieuaspecten geven bij mij de doorslag 10-7-2015 7:31

13 Ik denk dat het financieel aantrekelijker is voor de gem. dan voor bewoner 10-7-2015 7:17

14 Toen groenafval ondergronds kon worden weggegooid scheidde ik deze, nu niet meer. Ga geen geurende
afvalcontainer bij voordeur zetten

9-7-2015 21:37

15 Nee, wij waren ons al bewust van het scheiden van afval en gaan dat nu niet anders doen. 9-7-2015 20:27

16 Het scheiden van afval vraagt bewoners om 10 verschillende afvalbakken te gaan hanteren. Waar moet ik dit kwijt in
mijn woning?!

9-7-2015 17:24

17 Afscheiden deden we al en doen nog steeds. Maar met het weg halen van de groene ondergrondse container zijn we
daar mee gestopt. Ook nog een groen rolcontainer in de tuin zien we niet zitten en kunnen we niet kwijt.

9-7-2015 17:11

18 Gemeente nam mij bij voorbaat al niet serieus dat ik goed scheidde, containers waren zonder goede communicatie in
eerste ronde al verdwenen. Vooropgezet plan

9-7-2015 9:29

19 3 bakke plus nog plastic zakken voor het plastic wat een rommelige boel is de voortuin 8-7-2015 22:11

20 ik kan er niet nog bewuster mee omgaan dan dat ik al doe op dit moment 8-7-2015 20:19

21 Financiën zijn een bijkomend argument 8-7-2015 11:01

22 Het weegt niet op tegen het ongemak van het nieuwe systeem 8-7-2015 8:11

23 Het gaat er bij mij om dat ik geen stank/maden overlast krijg en niet het geld 7-7-2015 20:57

24 liever ondergronds, tegen misschien iets meer kosten, als zoals het nu is. 7-7-2015 19:53

25 Afval scheiden deden we al, wordt niet extra aangemoedigd hierdoor 7-7-2015 19:36

26 reden dat er nu meer in de plastic zak gaat is dat er meer in mag, zoals blik en melkpakken etc. 7-7-2015 19:35

27 Afval scheiden deden we al, wordt niet extra aangemoedigd hierdoor 7-7-2015 19:34

28 Ik scheid het afval al. 7-7-2015 18:51

29 Ik zie mezelf als behoorlijk milieubewust, ook op andere gebieden (verantwoord en duurder hout in de tuin, biologisch
vlees, etc)

7-7-2015 16:35

30 afval scheiden deden we al!!!! 7-7-2015 16:13

31 Ook zonder financiële stimulans scheid ik mijn afval. 4-7-2015 7:35

32 Ik denk dat veel mensen gemotiveerd worden om afval beter te scheiden als ze daardoor geld kunnen besparen 3-7-2015 20:34

33 ik vind het alleen al super dat al het plastiek en pakken van melk en frisdrank nu niet meer de container in gaan 3-7-2015 18:16

34 Vreemd dat de gemeente voor de burger invult dat het om geld gaat. De gemeente lijkt uitgeblust, zijn er geen
ideeën?

3-7-2015 11:39

35 Wij doen niet anders dan afval scheiden. Denk dat we in de 3 weken 1 zak restafval hebben. Die wil ik wel in een
container kunnen doen, want bij mij thuis zijn eigenlijk geen kliko mogelijkheden.

3-7-2015 8:51

36 ongewenst neveneffect; afval dumpen, en wie betaalt de zakken vol met afval die we na een dag zwembad bij
Sneekermeer als buren opruimen? als ik dat in de afvalcontainer doe, draai ik voor de kosten op.

2-7-2015 22:38

37 Dit is wat mij betreft onverstandig. Het leidt tot afvaltoerisme en restafval bij andere stromen gooien. 2-7-2015 16:18

38 Ik hou mijn hart vast hoeveel afval gaat worden gedumpt in het bos e.d. 2-7-2015 15:30

39 Geld is de verkeerde manier. De gemeente kan veel beter mensen via Ferm Werk afval op een verantwoorde manier
laten scheiden. Dit creeert banen en geeft geen extra loonkosten. De gemeente verdient aan het gescheide afval.

1-7-2015 21:56

40 Het idee om per hoeveelheid afval te gaan betalen snap ik wel, maar dan gaat zwerfafval een HEEL groot probleem
worden.

1-7-2015 21:07

41 Wij scheiden ons afval zo goed mogelijk en als 2 pers. huishouden hebben we ook niet zoveel afval. Een paar euro
besparen is leuk, maar het moet ook niet ten koste van een stuk woon- en leefgenot gaan

1-7-2015 18:47
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42 ook zonder financieel aspect scheid ik afval zoveel mogelijk 1-7-2015 14:38

43 De zakken met PMD zijn wel een argument. Duidelijkheid en gemak! 1-7-2015 12:53

44 wat ik nu betaal is genoeg 1-7-2015 10:32

45 Ik ga juist meer betalen 20-6-2015 18:49

46 Als je een klein tuintje hebt is het gewoon fijn dat je geen grote, stinkende bakken hoeft te plaatsen. Dan breng je af
enntoe een zakje weg. Plastic in de schuur. Papier stinkt niet.

17-6-2015 22:54

47 Ik denk dat gemeente dit als gemakkelijke melkkoe ziet 15-6-2015 11:00

48 die ene euro per maand zeker.die zakkenvullers 14-6-2015 20:40

49 ik vind gemak en netheid in de wijk belangrijker 14-6-2015 20:30

50 lukt alleen niet bij de gemeete woerden want dat is een bodemloze put 10-6-2015 22:12

51 Ik wil de buren niet met stank opzadelen omdat ik een paar euro wil besparen - zamel ondergronds in! 5-6-2015 12:16

52 in de voorgestelde opties gaat besparen m.i. niet echt lukken; als het afval gaat stinken doe je de zak toch de deur uit 4-6-2015 19:26

53 Wij zijn boos omdat de ondergrondse weg gehaald is ...... zie nu de buurt nog maar eens aan het afvalscheiden te
krijgen .....

4-6-2015 9:09

54 Ik betaal liever voor gemak. 4-6-2015 0:16

55 Afval scheiden deed ik namelijk al. Nu gaat alles, tuinafval en huisvuil, in de kliko. En misschien nog wel meer
andersoortig afval, omdat de kliko nu maar een keer per twee weken wordt geleegd.

3-6-2015 20:48

56 wij scheidden ons afval al jaren voor het milieu 3-6-2015 18:00

57 Ik wil wel besparen maar de gemeente Woerden smijt met ons geld door goeie ondergrondse containers weg te halen
en bruine kliko's uit het jaar nul neer te zetten. En bij de nieuwbouw wijken gewoon nieuwe ondergrondse containers
te plaatsen!!!

3-6-2015 18:00

58 Goede faciliteiten zijn minstens zo belangrijk! 3-6-2015 17:55

59 Afval scheiden valt of staat met goed faciliteren en informeren 3-6-2015 17:28

60 Ik geloof niet ook naar 10 cent terug te krijgen van de gemeente 3-6-2015 16:05

61 ik geloof niet dat ik er echt op vooruit ga 3-6-2015 15:39
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33,77% 154

66,23% 302

Q4 Er zijn drie keuzemogelijkheden; A, B en
C. zijn deze mogelijkheden voldoende?

Beantwoord: 456 Overgeslagen: 37

Totaal 456

# Overige (geef nadere toelichting) Datum

1 Ondergrondse containers behouden in S&P 27-8-2015 19:58

2 meer ondergrondse containers! 26-8-2015 11:43

3 onze vertrouwde ondergrondse container weer terug. Zitten we niet meer in de stand van andermans container en
hebben weer iets meer ruimte in ons piepkleine tuintje

17-8-2015 23:40

4 Voor ons staat de ondergrondse container zoals het voorheen ging op nummer 1. 16-8-2015 19:13

5 Keuze D 6-8-2015 9:45

6 Afval scheiden bij de inzamelaar blijkt uit onderzoek goedkoper en beter te gebeuren. Scheiden bij de inzamelaar dus.
Daarnaast minder plastic gebruiken in bijvoobeeld verpakkingen.

29-7-2015 13:54

7 behoud ondergrondse containers 25-7-2015 22:19

8 onze ondergrondse container terug 23-7-2015 8:13

9 Ondergrondse containers behouden 18-7-2015 21:40

10 Ondergrondse containers waren betere oplossing 18-7-2015 10:54

11 Iedereen een groene bak verstrekken. Ongelooflijk dat bij het betrekken van onze nieuwe woning in hetere blok (met
tuinen) geen biobakken zijn verstrekt. Speciaal aan moeten vragen en nu zijn we de enige in de straat.

18-7-2015 6:53

12 Ondergrondse containers behouden + groenafval apart inzamelen + containers bij winkelcentra of enkele centrale
plekken waar papier en plastic gedeponeerd kan worden (zie bijv. gemeente Zoetermeer)

17-7-2015 21:10

13 ondergrondse container terug 16-7-2015 22:07

14 Ondergronds inzamelen en eerst effecten van nieuwe plastic containers afwachten. Bovendien kan de fabriek het veel
beter scheiden.

15-7-2015 21:12

15 Voorlichting en duidelijk aanwijzingen op de containers wat er in mag en wat niet. Dat werkt nu goed met plastic dus
ook voor gft en rest afval doen.

15-7-2015 16:48

16 huidige situatie handhaven; dat is een service aan de klant! 15-7-2015 14:10

Ja, mijn
voorkeur sta...

Nee, ik heb
een beter id...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antwoordkeuzen Reacties

Ja, mijn voorkeur staat er in.

Nee, ik heb een beter idee, namelijk:
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17 ondergronds rekening houden met vorige 3punten 15-7-2015 10:10

18 ondergronds voor alle soorten 15-7-2015 9:40

19 Ondergrondse container voor restafval en ondergrondse container voor plastic blikjes etc. 14-7-2015 18:18

20 alles en iedereen is over een kam geschoren, met ouderen en invakliden houdt de gemaante die een staatopdracht
heeft t.o.v. gehandicapten geen rekening gehouden.

14-7-2015 11:38

21 Behoud van ondergrondse containers, maar wel met voldoende grote separate voorzieningen voor het plastic en GFT. 14-7-2015 11:35

22 gewoon weer de grondcontainers. 14-7-2015 8:50

23 Ondergrondse afvalcontainers zoals deze aanwezig waren en de eerder verwijderde ondergrondse groencontainer als
plasticcontainer zodat afval toch gescheiden ingezameld kan worden.

13-7-2015 20:20

24 het plasticafval wordt steeds meer door ook nu pakken en blik er in gaat. Ik vind het op de ophaal dag een rommelig e
aanblik in de straat, en wat met veel regen en wind? Dan os het ondergrondse systeem veel beter, restafval daarin wat
je dan gelijk kwijt bent als dat nodig is, en de plastic afval kan weer in de bruine emmer aangeboden worden!

13-7-2015 13:14

25 zou graag ondergrondse containers willen 12-7-2015 13:52

26 Voldoende ondergrondse containers waar alles gescheiden in gedaan kan worden. Verder zou gemeente beter aan
moeten kunnen geven waarom zij dit besluit (rolcontainer in wijken) nemen. In andere gemeenten wordt juist wel voor
ondergronds gekozen!

12-7-2015 13:41

27 Diverse ondergrondse afvalstort mogelijkheden en deze tijdig legen. 12-7-2015 12:38

28 ondergrondse containers, ook voor plastic 11-7-2015 19:45

29 nee, de opties die er waren, vind ik niet passend , zie vraag 3 waarom 11-7-2015 10:07

30 Ondergrondse containers 10-7-2015 20:12

31 kleine container voor degene die kiest om minder afval aan de weg te zetten, zodat je niet verplicht een veel te grote
container krijgt.

10-7-2015 15:33

32 ondergrondse containers met afvalkaart te openen 10-7-2015 14:48

33 iedereen even veel betalen EN ondergronds! 10-7-2015 14:28

34 Laten zoals het is(ondergronds) 10-7-2015 7:17

35 Laten zoals het is. 9-7-2015 23:00

36 Ondergrondse containers 9-7-2015 21:49

37 Standaard bijdrage zodat we geen problemen creëeren omtrent weggooien van afval. 9-7-2015 21:37

38 ondergrondse bakken maar dan ook voor karton glas plastic gft 9-7-2015 21:36

39 D; rest afval ondergronds + ondergronds groenafval 9-7-2015 21:29

40 Alles in ondergrondse containers met pasjes en betaling op gewicht. Op die manier hoef je het niet op te sparen (met
alle onhandigheid en slingerend afval van dien) en is het eerlijk dat je betaald obv hoeveel afval je hebt. bovendien
kan er dan geen misbruik gemaakt worden van anderen door afval in de container van een ander adres te gooien. dat
laatste is bij ons onlangs gebeurd waardoor een net geleegde bak direct vol zat!

9-7-2015 20:27

41 Ondergronds afval kon niet gekozen worden, die keuze is voor ons gemaakt. Ik vind dat die keuze erbij had moeten
zitten.

9-7-2015 19:53

42 Het behouden van ondergrondse containers 9-7-2015 19:13

43 Ondergronds verzamelen! 9-7-2015 18:57

44 Container terug 9-7-2015 18:51

45 Centrale afvalplaatsen waar men gescheiden hun afval in bakken kunnen doen in de wijken. Afval scheiden is pas
interessant als dit buiten de woning kan.

9-7-2015 17:24

46 Meerdere ondergrondse containers naast elkaar op verschillende plekken in de verschillende buurten, zoals bij het
winkelcentrum van Snel en Polanen. Een container voor glas, PMD, groen, papier en rest afval.

9-7-2015 17:11

47 Het liefst D: Ondergronds, maar die kon je niet kiezen 9-7-2015 14:33

48 Ondergronds 9-7-2015 10:20
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49 Vertrouwen op bewoners, geen chips in bruine kliko om te straffen, 9-7-2015 9:29

50 ondergronds 9-7-2015 8:12

51 Plaats aub de ondergrondse containers aub 8-7-2015 22:11

52 ondergrondse container terug 8-7-2015 20:17

53 Behoud ondergrondse afvalcontainers 8-7-2015 20:05

54 ik voel mij onvolledig cq verkeerd geïnformeerd door de gemeente 8-7-2015 19:02

55 Ondergrondse containers voor restafval, of beter voor pmd 8-7-2015 15:51

56 Ondergrondse containers, groen en rest ev met een pasje en plastic apart inzamelen 8-7-2015 15:32

57 De ondergrondse container 8-7-2015 12:23

58 Ik vind dat bewoners betrokken hadden moeten worden in een eerder stadium en dat een keuzemogelijkheid voor de
ondergrondse containers er bij had moeten staan!

8-7-2015 12:10

59 ik wil graag afval scheiden, maar het niet twee weken of langer thuis opslaan. De ondergrondse container moedigt het
scheiden aan door het gemak

8-7-2015 10:46

60 Containers ondergronds met afvalbak te open voor restafval, plastic containers ondergronds gratis, groencontainairs
ondergronds

8-7-2015 9:37

61 De ondergrondse container was prima voor mij, ik heb nu veel meer overlast. 8-7-2015 8:11

62 Nee de optie behouden van ondergrondse container stond er niet in. 7-7-2015 22:33

63 het maakt mij niet veel uit hoevaak de klikos worden geleegd mijn huishouden produceert weinig afval. Dus ben ik
voor betalen per hoeveelheid, hoewel gesjoemel mogelijk is, door extra vuil in andermans container te stoppen

7-7-2015 22:19

64 Ondergronds met pasjes 7-7-2015 21:55

65 Ondergrondse containers voor plastic en wekelijks een mogelijkheid om restafval/groenafval kwijt te kunnen 7-7-2015 21:51

66 Behoud ondergrondse containers werd weggelaten als optie 7-7-2015 21:45

67 Terug naar de ondergrondse mét een pasje voor iedereen. Maar dan wel voor gescheiden afval deponeer punten
(ondergronds). Op Ameland werkt dit heel goed. Je kunt al het afval keurig deponeren. U moet eens komen kijken op
de Apenijnenstraat. Wij hebben hele kleine voortuintjes, waarin nu 3 kliko's 'prijken'. Als je in onze straat loopt ruik je
de stank van de kliko's, ookal verpak je de restant afval waren heel goed in plastic zakjes om maden, vliegen tegen te
gaan. Het kliko systeem is prima voor mensen met grote vrijstaande woningen met veel grond. Maar niet in de
woonwijken met minder grond om en rond de woning.

7-7-2015 21:39

68 Er moet bij de ondergrondse contain ers de mogelijkheid bestaan om groen en etensresten kwijt te kunnen. Via de A,
B en C mogelijkheden, dien je zelf bijna een week een zak met groen en etensresten bij je in huis te houden of
buiten/schuur. Bij een zak buiten of in de schuur plaatsen is de kans groot op ongedierte.

7-7-2015 21:26

69 terug plaatsen van de ondergrondse container 7-7-2015 20:57

70 ondergrondsafval met een pasje, waardoor mensen ook minder weggooien. Ondergronds afval voor plastic wat de
overlast van deze zakken in de buurt zal doen afnemen. Vaker legen van de plasticcontainers om vuiloverlast te
voorkomen. Meer duidelijkheid over de ophaaldagen van plasticzakken en legen plasticcontainers. Verwijderen oranje
haken van de lantaarnpalen omdat deze uitnodigen tot vuil in de wijk dat niet wordt opgehaald.

7-7-2015 20:53

71 Gewoon de ondergrondse bakken terug plaatsen! 7-7-2015 20:17

72 ondergronds, voor plastic, groen, en restafval 7-7-2015 19:53

73 Ondergrondse containers terug! En de container voor gft had makkelijk gebruikt kunnen worden voor plastic. Ook al
vind ik het überhaupt bizar dat die ook weggehaald is.

7-7-2015 19:36

74 ondergrondse containers terug plaatsen 7-7-2015 19:35

75 Ondergrondse containers terug! En de container voor gft had makkelijk gebruikt kunnen worden voor plastic. Ook al
vind ik het überhaupt bizar dat die ook weggehaald is.

7-7-2015 19:34

76 Ondergrondse containers terug en indien noodzakelijk betalen per vuilniszak. Reinigingsrecht dan omlaag 7-7-2015 19:29

77 gewoon 3 soorten ondergrondse containers. gtf, rest afval en papier karton 7-7-2015 19:23

78 nee ik wil de optie met ondergrondse containers 7-7-2015 19:19

79 De ondergrondse containers behouden 7-7-2015 18:51
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80 ondergrondse containers terug 7-7-2015 18:47

81 Ondergronds 7-7-2015 18:27

82 ondergrondse moeten terug voor huizen die geen achterom hebben 7-7-2015 17:40

83 Beloon de mensen voor het scheiden van afval. Hoe meer afval individueel gescheiden wordt hoe meer de inwoner
terugkrijgt. Dan heb je een rechtstreeks belang. Centraal inzamelen moet goedkoper zijn dan het gedoe met
rolcontainers. Het is anders niet te snappen.

7-7-2015 17:07

84 Centrale inzameling ondergronds is in alle gevallen beter dan het gedoe met containers. Als de bewoners 4 weken in
de stank kunnen loeven kan dat met een ondergrondse container ook. Ik vind zelfs dat de mensen die afval scheiden
hiervoor een vergoeding moeten krijgen want de gemeente krijgt dit ook wanneer plastic, hout, ijzer, papier enz.
verkocht worden. Dan wordt het echt een belang van iedere inwoner en de scheiding van afval komt helemaal goed.
Ikhoor overigens weinig over de ervaringen in andere gemeenten waar ondergrondse containers wel een succes zijn.

7-7-2015 17:03

85 Centrale inzameling ondergronds is in alle gevallen beter dan het gedoe met containers. Als de bewoners 4 weken in
de stank kunnen loeven kan dat met een ondergrondse container ook. Ik vind zelfs dat de mensen die afval scheiden
hiervoor een vergoeding moeten krijgen want de gemeente krijgt dit ook wanneer plastic, hout, ijzer, papier enz.
verkocht worden. Dan wordt het echt een belang van iedere inwoner en de scheiding van afval komt helemaal goed.
Ikhoor overigens weinig over de ervaringen in andere gemeenten waar ondergrondse containers wel een succes zijn.

7-7-2015 17:01

86 Ondergrondse containers terugplaatsen 7-7-2015 16:42

87 Ondergronds natuurlijk, of kleinere kliko's aanbieden die vaker geleegd worden. Onze kliko heeft tot nu toe 1 x aan de
weg gestaan, dat was om te stemmen. We kunnen met een veel kleinere kliko toe, waar we gemakkelijker met de fiets
langs kunnen. Mijn ideaal zou zijn: een groene ondergrondse container aan de straat, de nieuwe grijs-oranje container
ook ondergronds en (dan maar) een veel kleinere bak voor het restafval in de tuin.

7-7-2015 16:35

88 d: Wilt u de containers behouden? 7-7-2015 16:26

89 ondergrondse containers! Met desnoods een container voor verpakkingsmateriaal ernaast. Zo kunnen we als
inwoners ook goed afval scheiden. Rolcontainers stinken. Voor grote gezinnen is 1x in de 2 weken ophalen weinig.
Wordt teveel afval 'illegaal' elders gedumpt? Kost legen van containers (bruin, groen, blauw) en
verpakkingsmaterialencontainer bij elkaar niet meer geld?

7-7-2015 16:18

90 keuze D ondergrondse. 7-7-2015 16:13

91 Gewoon weer de ondergrondse containers. 7-7-2015 15:20

92 Ondergronds 7-7-2015 14:50

93 Ondergrondsafval verzamelen. De hele wijk is nu een kerstboom, de lantaarns hangen de hele weken iedere dag vol
met afval zakken. En dit is nog maar het begin.

7-7-2015 14:47

94 Laat de verschillende diepte containers die er waren zoals in waterrijk, die zonder enige andere verantwoording dan
,ze worden niet gebruikt waarvoor ze zijn weer terugkeren. Ik voorzie amsterdamse vuilhopen op straat als het
gemeente voorstel wordt doorgevoerd, nl. hopen vuil op straat.

7-7-2015 13:35

95 Laat de verschillende diepte containers die er waren zoals in waterrijk, die zonder enige andere verantwoording dan
,ze worden niet gebruikt waarvoor ze zijn weer terugkeren. Ik voorzie amsterdamse vuilhopen op straat als het
gemeente voorstel wordt doorgevoerd, nl. hopen vuil op straat.

7-7-2015 13:34

96 ondergronds containers met de mogelijkheid groen, plastic, papier etc 5-7-2015 19:01

97 Ondergrondse afvalcontainers met registratiesysteem 5-7-2015 17:03

98 Onze wijk is ontworpen op gebruik van ondergrondse containers en niet op rolcontainers 5-7-2015 15:02

99 We willen niet dat de ondergrondse containers worden vervangen door rolcontainers aan huis. Niemand in onze straat
heeft overlast stank en eenstraat bezaaid met rolcontainers. Tevens heeft ons huis , dankzij de oorspronkelijke
bouwspecificaties geen plaats om de rolcontainers te stallen. De wijk is er niet op gebouwd.

5-7-2015 14:59

100 Alles bij elkaar en dan pas scheiden bij het (aangepaste) inzamelpunt. Dan weet je zeker dat alles goed wordt
gescheiden. Dit systeem bestaat in het buitenland al met succes.

5-7-2015 12:38

101 De gemeente moet faciliteren in afvalscheiding. UIteraard vragen wij van de overheid op de kosten te letten, maar dat
is secundair wat mij betreft.

5-7-2015 12:02

102 1 persoons of meerpersoonshuishouden afschaffen en per persoon betalen, wij zijn met z'n tweeen en betalen
evenveel als gezinnen van bijvoorbeeld 6 pers. Wij gooien vaker een klein vuilniszakje weg ivm stank dan 1x een
volle, zou vervelend zijn als dit per keer wordt genoteerd.

5-7-2015 11:09

103 1 ondergrondse rest afval container omwisselen voor een ondergrondse plastic/blik container 4-7-2015 12:57
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104 Overal ondergronds voor alle soorten afval (rest & 1 voor gft) en dan afrekenen op basis van gebruik 4-7-2015 12:04

105 Handhaven van de ondergrondse containers 4-7-2015 7:49

106 ondergrondse container 3-7-2015 22:31

107 ook ondergrondse containers voor plastic, PET etc. aanbieden 3-7-2015 19:31

108 het liefst had ik nog 2 ondergrondse containers erbij willen hebben.1 voor groenafval en 1 voor plastic en pakken enz.. 3-7-2015 18:16

109 Betere voorlichting van het scheiden en meer mogelijkheden van gescheiden inleveren. 3-7-2015 16:50

110 Betere voorlichting over het scheiden en meer mogenlijkheden geven van het scheiden. 3-7-2015 16:46

111 Behoud ondergrondse containers restafval maar minder, dus dan plasticafval containers invoeren, ophalen met
vrachtauto zijn kosten die toch al worden gemaakt. Beleid met ondergrondse containers werkt uitstekend!!!

3-7-2015 11:39

112 als ik 4 zakjes van 5 kilo in de ondergrondse container doe, ben ik op deze manier duur uit in vergelijking met 1 zak
van 20 kilo. volgens mij gaat het om het aantal kilo afval dat ik produceer ipv het aantal zakken/ kliko's. Er bestaan
afvalsystemen die kilo's belasten ipv aantal zakken. Dat zou ik eerlijker vinden.

2-7-2015 22:38

113 Keuzemogelijkheden hielden alleen rekening met eigen kliko's en sluit daarom niet aan bij de wens voor de huidige
ondergrondse.

2-7-2015 21:33

114 Geen idee, ben vergeten wat de keuzen waren. 2-7-2015 18:48

115 Nu woon ik in een appartementengebouw, waar verzamelcontainers staan. Hierover heb ik niets gehoord. 2-7-2015 18:40

116 Nee, maar ik heb ook geen beter idee 2-7-2015 17:39

117 nee, zonder de financiële consequenties te kenschetsen kan ik hieruit niet kiezen; onvlledige info 2-7-2015 17:07

118 Waarom beslist de politiek dit niet zelf? Inspraak is kostbaar en ongepast voor dit onderwerp. 2-7-2015 16:18

119 Indien er sprake is van ondergrondse containers dan is een container voor GFT ook noodzakelijk 2-7-2015 15:37

120 Niet thuis, maar centraal scheiden 2-7-2015 15:30

121 geen kliko's maar gewoon de containers die er nu zijn. 2-7-2015 14:48

122 ondergrondse containers weer terug 2-7-2015 13:53

123 B wel met ondergrondse container 2-7-2015 11:13

124 Ondergrondse container laten staan en registeren op pashouder 2-7-2015 11:00

125 verschillende type ondergrondse containers 2-7-2015 10:33

126 ondergrondse container 2-7-2015 2:17

127 ondergrondse containers 2-7-2015 2:11

128 meer mogelijkheden om gescheiden afval aan te bieden 1-7-2015 21:56

129 Je kan mensen beter motiveren in plaats van afstraffen. dat benadeeld altijd de verkeerde groep mensen 1-7-2015 21:07

130 Alles ondergronds op enkele centrale plekken. Proef in muntenbuurt erg positief! Alleen was die beperkt tot een
restcontainer

1-7-2015 20:16

131 Gewoon de huidige situatie zo laten, dus geen containers maar ondergrondse bakken 1-7-2015 20:02

132 maak 3 ondergrondse container voor plastic, papier en voor restafval. probleem opgelost. 1-7-2015 19:31

133 graag ondergrondse containers behouden 1-7-2015 18:02

134 Ondergrondse containers houden. Dit vind ik veel belangrijker dan de geboden opties. Afval scheiden met gebruik van
ondergrondse containers lijkt me heel goed mogelijk en de beste optie voor de wijken waar al ondergrondse
containers zijn.

1-7-2015 17:45

135 Onder gronds en elke dag kleine hoeveelheden kunnen weggooien 1-7-2015 16:57

136 geef een kliko voor het plastic afval 1-7-2015 15:55

137 Mogelijkheden tot scheiden verbeteren. Tuinafval/groen is bij ons juist weggehaald. 1-7-2015 12:53

138 Had de vernielde ondergrondse containers (deels) anders gebruikt! Dezelfde vrachwagen die deze kwam legen haalt
nu wel de gloednieuwe elders staande plasticbakken leeg..!?

1-7-2015 11:09

139 Gewoon houden zoals het is 1-7-2015 10:57
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140 laten zoals het,met meer verschilende containers 1-7-2015 10:37

141 zoals gezegd in ap. geen mogelijkheden om afval langer dan 2 dagen op te slaan 1-7-2015 10:32

142 wij wisten niet dat de ondergrondse containers gingen verdwijenen, wij hebben hier nooit over mogen beslissen. 1-7-2015 10:02

143 Bij ons is de ondergrondse container voor GFT weggehaald. Dan wordt het ook wel moeilijk om gescheiden in te
zamelen. Als er meer containers komen, zodat papier niet altijd vol zit, gft en plastic gescheiden kunnen, zal er
automatisch beter gescheiden worden

1-7-2015 9:15

144 Mijn keuze B was gebaseerd op de huidige "ondergrondse" situatie. 1-7-2015 8:45

145 Gewoon de ondergrondse bakken laten zitten 1-7-2015 4:55

146 Behoud ondergronds, uitbreiden met plastic en gft, restafval betalen naar gewicht ipv elke keer openen 30-6-2015 20:19

147 Wilt u dat de ondergronds vuilcontainers verdwijnen? 30-6-2015 20:16

148 Ondergrondse containers, waardoor het makkelijk te controleren is hoe vaak iemand afval aanbiedt. 24-6-2015 10:26

149 M'n ondergrondse bak terug !!!! Stasi praktijken in Woerden !! 20-6-2015 18:49

150 Ondergronds terug. 20-6-2015 18:40

151 ondergronds! 19-6-2015 21:30

152 ondergronds! 19-6-2015 19:05

153 Ondergrondse container voor groen en rest afval in de buurt, bij supermarkten plastic, papier en glas. Bewoners
opvoeden dat het normaal is om te scheiden.

19-6-2015 14:31

154 Gewoon 1x / 2 weken ophalen zonder beloningsysteem en zonder verrekenen aanbiedmomenten. 19-6-2015 13:45

155 ondergrondse containers en geen bruine afvalbak 18-6-2015 21:54

156 Ondergronds 18-6-2015 20:59

157 Ondergronds. Overal! Dus ook bij de Hector Malotweg! 17-6-2015 22:54

158 ondergrond terug! 17-6-2015 8:12

159 Ondergrondse inzamelcontainers 16-6-2015 20:56

160 Liever gewoon ondergronds. Er is in heel waterrijk geen container voor het plastic te vinden. 16-6-2015 19:49

161 Ondergronds terug 16-6-2015 18:40

162 Ondergronds. Kut gemeente. 16-6-2015 17:19

163 Ondergrondse! 16-6-2015 17:18

164 Alles onder de grond!! 16-6-2015 17:18

165 B, maar dan ondergronds 15-6-2015 23:01

166 Ondergronds, zoals in m'n koopcontract staat. Gegarandeerd door de gemeente. Scheiden is prima, geef me de
ondergrondse mogelijkheid daartoe dan ook. En m'n oude container terug. Nazi Duitsland praktijken hier in Woerden.
Eerst je been afzetten en twee weken later in een aanfluitings enquete vragen of ik hem nodig heb ?

15-6-2015 18:32

167 Ondergronds, zoals in m'n koopcontract staat. Gegarandeerd door de gemeente. Scheiden is prima, geef me de
ondergrondse mogelijkheid daartoe dan ook. En m'n oude container terug. Nazi Duitsland praktijken hier in Woerden.
Eerst je been afzetten en twee weken later in een aanfluitings enquete vragen of ik hem nodig heb ?

15-6-2015 18:31

168 Laat alles bij het oude en promoot afvalscheiding. Het is niet mogelijk om een kliko te krijgen voor opslag van het
plastic. Nu worden zakken opengescheurd door katten. Dan gooi ik ze toch weer in de bruine

15-6-2015 11:00

169 Ondergrondse afvalbakken. Daarin ook meer bakken om afval te scheiden, zoals glasbakken, restafval, papierbakken,
plastic bakken en de gft bakken weer terugbrengen

15-6-2015 10:58

170 Ondergronds 15-6-2015 8:52

171 D 15-6-2015 6:41

172 D 15-6-2015 5:46

173 afval ondergronds! 15-6-2015 0:56

174 afval ondergronds! 15-6-2015 0:55
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175 Gewoon ondergronds zoals t was. Dit mag dan ook gewoon met pasjes. 14-6-2015 22:49

176 Ondergronds 14-6-2015 22:43

177 Ondergrondse containers 14-6-2015 22:10

178 Ik vind ondergronds prettiger, dan kan ik mijn afval direct kwijt 14-6-2015 20:51

179 ondergrondse bakken 14-6-2015 20:40

180 Plastic en restafval onsergronds 14-6-2015 20:30

181 Keuze D voor ondergrondse afvalinzameling 14-6-2015 20:30

182 Ik mis de optie voor ondergrondse containers 14-6-2015 20:21

183 Al het afval ondergronds 14-6-2015 20:09

184 Gewoon de ondergrondse bak weervoeren en de oude groene bak kan als nieuwe oranje plastic bak dienen 14-6-2015 19:02

185 Ondergronds zoals in mijn koopakte staat 14-6-2015 15:02

186 ondergrondse containers behouden. Voor restafval, plastic, gft 14-6-2015 11:42

187 Ondergrondse containers handhaven 14-6-2015 9:03

188 Ondergronds 14-6-2015 8:51

189 Ondergrondse containers 14-6-2015 8:08

190 D - ondergronds 14-6-2015 7:28

191 D: woerdens afval ondergronds, gelijke heffing voor iedereen, geld terug bij lagere kosten van gemeente indien
scheiden goed gedaan wordt.

14-6-2015 2:23

192 Ondergronds en als dat niet meer kan. Ophalen vuil niet tond schooltijden ivm veiligheid 14-6-2015 0:42

193 Ondergrondse container terugplaatsen 14-6-2015 0:00

194 Ondergrondse containers voor alles 13-6-2015 23:40

195 ondergronds met pasjes voor plastic, rest en gft afval 13-6-2015 23:35

196 Terugkeer van de ondergrondse containers. 13-6-2015 23:24

197 Ondergrondse opslag afval 13-6-2015 23:21

198 D ondergronds 13-6-2015 22:39

199 D 13-6-2015 22:24

200 Ondergrondse terug 13-6-2015 22:21

201 alles ondergronds 13-6-2015 22:15

202 Ondergrondse verzamelcontainers; groen, plastic, chemisch, rest 13-6-2015 21:58

203 Ondergronds restafval en pad gescheiden, gft in kliko 13-6-2015 21:47

204 Ondergronds verzamelen van diverse soorten afval 13-6-2015 21:12

205 Ondergronds afval scheiden (plastic, papier, groen en rest) 13-6-2015 21:09

206 ondergronds 13-6-2015 21:07

207 ondergrondse containers terug 13-6-2015 21:05

208 ondergrondse containers terug 13-6-2015 21:04

209 Geen kliko!! Ondergrondse containers!! 13-6-2015 20:55

210 Ondergronds 13-6-2015 20:41

211 Ondergronds inzameleb en dmv het pasjessysteem en wegen de afvalstoffenheffing bepalen. 13-6-2015 20:30

212 Ondergronds inzameleb en dmv het pasjessysteem en wegen de afvalstoffenheffing bepalen. 13-6-2015 20:29

213 Alle containers ondergronds. 13-6-2015 20:21

214 ondergrondse containers 13-6-2015 20:16
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215 ondergronds 13-6-2015 20:13

216 onder gronds 13-6-2015 20:10

217 onder gronds 13-6-2015 20:10

218 D ondergrondse container 13-6-2015 20:08

219 ondergronds 13-6-2015 20:07

220 De fabrieken die ons onze producten leveren zouden misschien alles anders kunnen verpakken. Zodat wij minder
afval krijgen.

13-6-2015 19:54

221 Lekker alles ondergronds. 13-6-2015 19:46

222 Afval ondergronds en dichterbij mogelijkheid voor GFT, papier en glas 13-6-2015 19:45

223 Nee ondergrondsafval 13-6-2015 19:42

224 Ondergronds 13-6-2015 19:39

225 gewoon ondergrondse veel schoner en opruimer 13-6-2015 19:34

226 D ondergrond wat ik had en zo goed beviel!! 13-6-2015 19:27

227 ondergrondse bakken en niet terug naar het jaar 1900 10-6-2015 22:12

228 D. Ondergronds 10-6-2015 11:55

229 betere voorlichting 9-6-2015 22:08

230 ondergronds. duidelijk en veeeel minder zwerfafval. 7-6-2015 11:02

231 ondergronds. duidelijk en veeeel minder zwerfafval. 7-6-2015 11:02

232 plastic afval in de bruine container en restafval in ondergrondse afvalbakken 7-6-2015 10:39

233 Ondergronds! 7-6-2015 8:40

234 Onder voorwaarde dat de ondergrondse afvalcontainer weer terugkeert 5-6-2015 22:26

235 Ondergronds! De rekenvoorbeelden kloppen niet, zou anders voor B gaan. 5-6-2015 12:16

236 Ondergrondse containers voor gescheiden afval en niet alleen restafval 5-6-2015 8:05

237 Wel via ondergrondse container 4-6-2015 22:51

238 Betalen naar gewicht, groene ondergrondse container terug 4-6-2015 22:50

239 Ondergrondse containers 4-6-2015 22:43

240 ondergrondse container met pasje 4-6-2015 20:47

241 ik zou ook graag inspraak willen hebben over hoe het afval wordt ingezameld 4-6-2015 20:23

242 de ondergrondse containers voldeden prima. Ik zie ze graag weer terug 4-6-2015 20:19

243 nu gaat het om aantallen stortingen; wellicht is een optie mogelijk rondom ingeleverd gewicht; nu gooien sommigen
zware spullen voor de milieustraat ook in de container; en al die natte babyluiers zijn ook erg zwaar en bevatten veel
plastic - toch kost dat nu niet meer; streven naar minder gewicht kan leiden tot bewuster afvalscheiden

4-6-2015 19:26

244 Keuze d aval bak ondergronds weer terug 4-6-2015 17:19

245 Hoe minder restafval hoe minder ik hoef te betalen (bij te betalen). 4-6-2015 14:41

246 Herstel van de ondergrondse containers, zowel de GFT als restafval 4-6-2015 12:47

247 Onder de voorwaarde dat ondergronds weer terugkomt 4-6-2015 12:43

248 ondergronds en legen zodra bak aangeeft vol te zijn. 4-6-2015 12:22

249 ondergronds 4-6-2015 11:42

250 Ondergrondse containers 4-6-2015 10:56

251 Wij hebben nu containers, maar als ik mocht kiezen zou ik het állerliefste een ondergrondse container (net als heel
veel van mijn buren)

4-6-2015 10:43

252 keuze D, ondergronds afval terug! 4-6-2015 10:30
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253 alles weer ondergronds ( incl betere voorlichting ) 4-6-2015 10:30

254 D. Woerden afval ondergronds 4-6-2015 9:42

255 Wij stemmen D 4-6-2015 9:09

256 Ondergronds inzamelen! 4-6-2015 8:32

257 Meer milieu straten/ eilanden, bij voorkeur ondergronds 4-6-2015 8:12

258 ondergrondse terug met pas systeem 4-6-2015 7:38

259 Vooraf peilen of de bewoners wel op een extra bak zitten te wachten. Of dat de ondergrondse gewoon naar wens was.
Door de manier van communiceren vanuit de gemeente lijkt er weinig ruimte voor 'daadwerkelijke peiling', de
beslissing is al genomen. En stickertjes plakken..?Op sommige plaatsen moeten deze op een bord geplakt worden.
Lijkt me niet echt passen bij een stad die meer dan gemiddeld wil zijn.

4-6-2015 7:28

260 D. Woerden afval ondergronds 4-6-2015 7:16

261 D. Woerden afval ondergronds 4-6-2015 7:01

262 Goede voorlichting vooraf, zodat mensen zich bewust worden van hun slechte afvalscheiding. en hierdoor extra kosten
maken.

4-6-2015 6:55

263 Ondergronds en iedereen een pasje elk soort afval een apart pasje. Dit zorgt er ook voor dat mensen beter moeten
scheiden en niet veel betalen.

4-6-2015 0:16

264 Het was prima met de ondergrondse containers 4-6-2015 0:12

265 De ondergrondse containers terug. 3-6-2015 23:36

266 Containers ondergronds 3-6-2015 23:15

267 D. Woerdens afval ondergronds 3-6-2015 23:04

268 Ondergrondse opslag 3-6-2015 22:51

269 Afval ondergronds 3-6-2015 22:45

270 Ondergronds 3-6-2015 22:40

271 test ondergronds in muntenbuurt beviel prima. als bij de ondergrondse containers ook meer mogelijkheden voor
scheiden zijn... meer ondergronds dus!

3-6-2015 22:33

272 Maar de mogelijkheid van een container thuis versus ondergronds opslaan wordt niet meegenomen in de enquete. 3-6-2015 22:28

273 ondergronds 3-6-2015 21:58

274 alles ondergronds, geen kliko's. heb geen zin in een vuilnisstort in mijn tuin wat het nu wel is met de 3 bakken en
losse plastic zakken

3-6-2015 21:58

275 Twee ondergrondse containers, plastic en rest met pas beveiligd 3-6-2015 21:55

276 Ondergronds is wel makkelijk, dan kan je het afval tenminste kwijt, ik ben bang dat het van de zomer zo gaat stinken
in de rest afval kliko.

3-6-2015 21:46

277 van mij mag rest afval zelfs per 2 maanden 3-6-2015 21:11

278 van mij mag rest afval zelfs per 2 maanden 3-6-2015 21:11

279 Ondergrondse containers 3-6-2015 21:03

280 Gescheiden ondergronds, zoals het was. Op elk moment van de dag je afval, gescheiden, lozen. 3-6-2015 20:48

281 Een sticker plakken. en die gaan ze tellen. geloof er niets van. natuurlijk word het a. 1x per 4 weken. dat is
goedkoopst. De stem van de gebruiker telt echt niet.

3-6-2015 20:37

282 Ondergronds inzamelen van glas, gft, plastic, papier en restafval 3-6-2015 20:29

283 gewoon weer de ondergronds container voor rest afval, 3-6-2015 20:25

284 afval scheiden geen probleem, maar dan wel ondergronds ipv die bakken in de tuin 3-6-2015 19:54

285 Oude situatie handhaven en meer betalen 3-6-2015 19:47
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286 Ondergrondse containers hadden wij al, gemeente heeft zelf de groene container verwijderd een paar jaar geleden!
Nu heeft de gemeente ongevraagd de 2 overige ondergrondse containers verwijderd. Een kleine 25 mtr verder weer
een nieuwe ondergrondse container geplaatst voor de app.ment bewoners. waar gaan we naar toe met al deze
onnodige hoge kosten. En dan eerst ook alle ondergrondsecontainers bewust kapot maken!!!!

3-6-2015 19:42

287 De ondergrondse weer terug 3-6-2015 19:39

288 Ondergrondse containers werkten prima 3-6-2015 19:35

289 D: ondergrondse afvalverzameling voor rest en groen 3-6-2015 19:34

290 ondergronds 3-6-2015 19:33

291 keuze D: ondergronds. 3-6-2015 19:27

292 Ondergronds voor alle afval. 3-6-2015 19:21

293 ondergronds, met een financiële bijdrage 3-6-2015 19:12

294 plaats de ondergrondse containers terug 3-6-2015 19:12

295 de ondergrondse containers terug plaatsen 3-6-2015 19:10

296 Terugplaatsen ondergrondse containers 3-6-2015 19:04

297 ondergrondse afvalcontainers grijs en groen terug 3-6-2015 18:50

298 Ik wil onze ondergrondse container terug desnoods ook de groene ondergrondse die moesten ze zo nodig weghalen.
We waren goed bezig met afval scheiden..

3-6-2015 18:47

299 Geef bewoners in waterrijk ook de mogelijkheid om GFT afval in te zamelen 3-6-2015 18:35

300 onze keuze is ons ontnomen door verwijdering van de og containers 3-6-2015 18:17

301 ondergrondse bakken terug!!! straks wordt t n run op wie zijn bak buitenstaat....daar dumpt de rest gauw hun afval in.
hoeven ze nl niet te betalen.

3-6-2015 18:06

302 ondergronds 3-6-2015 18:04

303 Ondergronds restafval inzamelen en dan betalen per aangeboden zak of per kilo 3-6-2015 18:01

304 ondergrondse afvalcontainers, geen kliko's 3-6-2015 18:00

305 Ondergrondse containers terug in onze wijk! 3-6-2015 18:00

306 D ondergrondse container terug 3-6-2015 17:57

307 Keuze D: Ondergrondse containers! 3-6-2015 17:55

308 meer ondergrondse aanbieden voor de rest van het afval 3-6-2015 17:54

309 D - Ondergrondse afval 3-6-2015 17:54

310 ondergrondse containers, geen kliko! 3-6-2015 17:51

311 Achteraf scheiden. Dit is bewezen effectiever en goedkoper. Zelfs de plastic heros pagina bevestigd dit! 3-6-2015 17:49

312 Ondergronds met pasje en afrekenen op gebruik 3-6-2015 17:48

313 Ondergrondse afvalinzameling 3-6-2015 17:28

314 3 containers ondergronds. groen. plastic rest afval. 3-6-2015 16:05

315 Ondergrondse containers terug. Dus ook de groene! 3-6-2015 15:55

316 wekelijks ophalen en betalen per keer dat je aanbied. 3-6-2015 15:46

317 Terug naar ondergrondse containers en daar meten. Betalen naar gebruik. 3-6-2015 15:45

318 D 3-6-2015 15:42

319 ondergronds afval inzamelen en eerst kijken naar bijv het plan van inwoners belangen wat geeen! geld kost. 3-6-2015 15:39

320 Zoveel mogelijk ondergrondse containers 3-6-2015 15:32

321 Extra container leveren voor plastic 3-6-2015 15:21

322 Geld doet niet scheiden. Voorlichting wel. Zet eens een glasbak in Waterrijk. Hoe kun je het GFT stoppen, en een jaar
later vanwege het scheiden het ophalen duurder maken?

3-6-2015 15:08
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323 maak mensen bewust van wat er weggegooid wordt. werkt veek beter. keuze b en c kosten administratief veels te veel
geld.

3-6-2015 14:30

324 Ondergronds en houden zoals het is 3-6-2015 14:23

20 / 38

Afvalinzameling Snel en Polanen-Waterrijk 2015 SurveyMonkey



93,24% 455

6,76% 33

Q5 Op sommige plaatsen zijn de
ondergrondse containers verwijderd en

ingeruild voor rolcontainers. Heeft u liever
een ondergrondse container, ook al

betekent dit dat u iets verder moet lopen
met uw afval?

Beantwoord: 488 Overgeslagen: 5

Totaal 488

# Overige (geef nadere toelichting) Datum

1 Ondergrondse containers veroorzaken de hele dag zeer veel geluidsoverlast. Zolang er geen fatsoenlijke
openingstijden zijn en er 's nachts geen slot op komt ben ik geen voorstander van ondergrondse containers!

27-7-2015 9:40

2 waarom is er geen enquette gehouden over ondergrondse containers? IN veel andere gemeente gaat men juist wel
over op ondergrondse containers wegens de vele voordelen.

25-7-2015 22:19

3 Huidige locatie ondergrondse container is prima 21-7-2015 11:59

4 Dan kan ik afstorten wanneer ik wil. Daarbij komt dat de opzet met hoffen in deel van Waterrijk zich niet leent voor
kliko's. We hebben namelijk geen achtertuin of voortuin waar de kliko's kunnen staan. Anders moeten ze in
parkeergarage en komen er weer meer auto's op straat!

20-7-2015 9:03

5 HEEL BELANGRIJK: Wij hebben hier geen plek voor rolcontainer (geen schuur of tuin) 19-7-2015 12:13

6 Er staat in ons koopcontract dat er een ondergrondse vuilinzameling is. het weghalen van deze bakken is naar mijn
idee een waardevermindering voor mijn huis.

16-7-2015 22:07

7 het was prima met de ondergrondse containers. 15-7-2015 16:48

8 staat in het koopcontract. en onze tuin is daar op ontworpen. overleggen als de ondergrondse containers al zijn
weggehaald is bijna crimineel.

15-7-2015 10:10

9 Wij hebben veel liever de ondergrondse container. In onze wijk zijn die ruim voldoende voor iedereen aanwezig. De
afstand is wat mij betreft geen argument: ook rolcontainers zouden naar een nader te bepalen locatie moeten worden
gebracht wat daar meer ruimte in zal nemen, het mooie straatbeeld verstoort en daarnaast ook zwerfafval zal
veroorzaken. En dat gedurende een groot gedeelte van de dag aangezien wij in een wijk met voor het merendeel
tweeverdieners wonen.

14-7-2015 11:35

Ja, ik heb
liever een...

Nee, ik heb
liever de...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antwoordkeuzen Reacties

Ja, ik heb liever een ondergrondse container,

Nee, ik heb liever de rolcontainer
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10 het geeft minder overlast. nu hangen er overal plasticzakken. echt smerig. 14-7-2015 8:50

11 Het is prettig om meteen je afval weg te brengen. Wij hebben veel nare ervaringen met de bruine kliko's. Ze worden
snel vies. Wij hebben hier geen buitenruimte of schuur waar de kliko kan staan, dus staat hij in huis. Dit is niet
hygenisch en gaat waarschijnlijk tot ongedierte leiden. Een van de reden om hier te komen wonen waren juist de
ondergrondse containers! De motivatie van de gemeente om ze weg is ons niet duidelijk.

13-7-2015 21:07

12 restvuil is minder geworden, maar soms is het fijn om dat gelijk kwijt te zijn, b.v. Ik had kippenvlees afval na het
maken van flink wat soep, een paar dag liepen heel wat maden uit de zak, dat is toch vies!

13-7-2015 13:14

13 Heb ongevraagd grote bruine container gekregen. Als deze vol is heb ik de kracht niet om hem te verplaatsen!, 12-7-2015 13:41

14 Nogmaals binnen beperkte afstand woning. Niet zoals in de Florein alleen aan de ingang van de wijk. Daar had ook
aan de andere kant van de wijk bij de Steinhagense weg een afval aanbiedplek moeten zijn, dan was de proef
waarschijnlijk veel beter geslaagd. Openen met pasjes.

12-7-2015 12:38

15 ik vind het belachelijk dat de ondergrondse containers verwijderd worden! Dit is voor het aanzicht van de wijk echt zo
lelijk en een achteruitgang. Als de ondergrondse container bij ons word weg gehaald betekend dit dat de kliko voor
ons huis komt te staan omdat wij simpelweg een te kleine achtertuin hebben om hem te stallen. Dit zou betekenen dat
als je Woerden in komt rijden, je een rij huizen ziet met voor elk huis een kliko, omdat onze hele straat geen plaats
heeft achter, geen gezicht dus! Dit gaat om het Ladogameer in Woerden

11-7-2015 10:07

16 Ik ben al voorzien van een ondergondse container 10-7-2015 7:31

17 De grote hoeveelheid zwervende pmdzakken, omdat de bakken vol zijn of omdat bewoners ze uit gemak aan een
lantaarnpaal hangen, zijn erg storend!

9-7-2015 22:11

18 Belachelijk dat deze zijn weggehaald! Vermoed dat ondergrondse groencontainers ook onder valse voorwendselenzijn
weggehaald

9-7-2015 21:37

19 Huidige situatie, rolcointainers geeft overlast 9-7-2015 21:29

20 liever iets verder lopen dan dan meteen van het afval af 9-7-2015 20:27

21 Ik vind de manier waarop het gegaan is niet netjes. Wij wonen tegenover de containerplaats en het is
verschrikkelijk.iedere week bakken voor mijn deur en zakken. In huis een puinhoop. U had met de bewonerskunnen
overleggen ipv eerst handelen en dan overleggen. Schande.

9-7-2015 18:51

22 De gehele gemeente zou voorzien moeten worden van ondergrondse containers. De afvalwagens hoeven dan veel
minder posities af te werken. Tevens zijn ondergrondse afvalcontainers een luxe. Geen stinkbak in de tuin, Geen
vliegen, Geen ongedierte.

9-7-2015 17:24

23 onze tuin is een aantal jaar geleden ingericht en daarbij hebben echt geen rekening gehouden dat er een lelijke bruine
container in kwam te staan. Er is dan ook geen ruimte om deze te plaatsen. De rolcontainer staan nu aan de straat
zijde, met als gevolg dat het in de middaguren vol in de zon staat. Wij hebben 2 kleine kinderen, beide nog in de
luiers. Dan kan je je wel voorstellen met wat voor een stank we nu zitten.

9-7-2015 17:11

24 ik heb woon-werkwoning en geen plek voor rolcontainer. Die moet ik dan naar boven sjouwen en achter op terras
zetten. Geen doen dus

9-7-2015 13:06

25 Niemand hoeft verder te lopen met bruine kliko, voorheen stonden daar de ondergrondse containers waar men ook al
naar toe liep

9-7-2015 9:29

26 Het maakt mij echt niet uit als ik er een stukje voor moet lopen alles beter dan de situatie wat het nu is 8-7-2015 22:11

27 wel graag met een passysteem , zodat de mensen er alleen in doen wat erin hoort 8-7-2015 20:19

28 ik zie niet welke mileudoelen worden gediend met rolcontainers. Die geven in vergelijking met ondergronds, overlast,
stank, visuele vervuiling

8-7-2015 19:02

29 2 kinderen in de luiers, daar wil ik niet 2 weken mee in tuin zitten 8-7-2015 15:51

30 Afval trekt ongedierte aan. Verspreidt nare geuren. In de zomer maden in containers. Dus breng ik liever afval naar
een ondergrondse. Al moet ik daarvoor lopen.

8-7-2015 12:23

31 De ondergrondse container geeft een opgeruimd straatbeeld! Nergens straatvuil. Waar is de welstandscommissie als
je hen nodig hebt!

8-7-2015 12:10

32 Had ook veel liever de groene ondergrondse container gehouden, maar snap dat die door wangebruik het veld
hebben moeten ruimen. Erhad daar echter voor plastic afval ruimte in de plaats moeten komen

8-7-2015 11:01

33 Ik heb nu die afgrijselijke plastic container recht voor mijn deur. Daar moeten veel te veel mensen gebruik van maken.
Het is een doorn in het oog en een puinhoop en geluidsoverlast..

8-7-2015 8:11
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34 Tevens nu stoep geblokkeerd door containers, kinderen moeten via de weg naar school 7-7-2015 22:33

35 ik ben voor ondergrondse containers en meerdere soorten bijv. plastic, papier en overig eventueel wel een kliko voor
groenafval ik denk dat dit niet werkt met een ondergrondse container. Een ondergrondse container voor plastic lijkt mij
wel goed, het grootste deel van mijn afval is plastic. Er zijn bij ons nog geen ondergrondse containers geïnstalleerd.

7-7-2015 22:19

36 Het systeem van rolcontainers is een stap terug, vergeleken met dat van de ondergrondse containers, waar we 14
jaar jaar gebruik van konden maken. De grijze en groende ondergrondse container waren ideaal, maar als alleen de
grijze terugkomt is dat ook al een stap voorwaarts.

7-7-2015 21:34

37 De tuinen in onze wijk zijn niet groot. De containers nemen veel plek in. Als er een ondergrondse container zou zijn,
zou dit de aantrekkelijkheid van de wijk vergroten. Ook is het zo dat ik nu geen groenafval scheid, omdat daar geen
container voor is. Mocht er een ondergrondse groencontainer komen (waarvan de inhoud niet zoals voorheen bij het
restafval wordt gedump!!) dan zou ik dat afval zeker ook scheiden.

7-7-2015 20:53

38 Grote lelijke bruine bakken in tuinen. Inbraak gevoeliger. Gedoe met slepen van die zware bakken. Ik ben minder
valide en het is echt niet te doen. Als je goed scheidt heb je meer aan een gft container dan aan een container voor
restafval. Maar ik weiger NOG zo'n MONSTER in mijn tuin.

7-7-2015 19:36

39 Grote lelijke bruine bakken in tuinen. Inbraak gevoeliger. Gedoe met slepen van die zware bakken. Ik ben minder
valide en het is echt niet te doen. Als je goed scheidt heb je meer aan een gft container dan aan een container voor
restafval. Maar ik weiger NOG zo'n MONSTER in mijn tuin.

7-7-2015 19:34

40 Het argument van de gemeente dat de ondergrondse containers te duur zijn lijkt mij geen goed argument aangezien
er nu met 3 vuilnismannen gereden moet worden om het afval op te halen. Dit lijkt mij op termijn duurder.

7-7-2015 18:51

41 Dat kostenplaatje van de gemeente zou ik wel eens willen zien, nl. ondergronds vs rolcontainer. Heb zelf als
financieel adviseurbij de Ronde Venen gewerkt en was bij de afvalproblematiek betrokken, daar liep het toen wel naar
wens.

7-7-2015 17:03

42 Dat kostenplaatje van de gemeente zou ik wel eens willen zien, nl. ondergronds vs rolcontainer. Heb zelf als
financieel adviseurbij de Ronde Venen gewerkt en was bij de afvalproblematiek betrokken, daar liep het toen wel naar
wens.

7-7-2015 17:01

43 ivm stank liever ondergronds, geldt ook voor de groene container overigens. Ik zou het ook prettig vinden als er een
betere uitleg komt voor het gebruik van de haken aan de lantaarnpalen. Mensen hangen nu, zodra ze de spullen niet
meer in de grijs-oranje container krijgen (en dat is al snel want het zijn uiterst onhandige bakken waar alles in blijft
steken), hun verzameld plastic de hele week door aan de lantaarnpalen of knopen de zakken aan de gijs-oranje
blikvangers. Dit lijkt me niet de bedoeling. Info is noodzakelijk en vervolgens handhaving.

7-7-2015 16:35

44 Minder rotzooi op straat 7-7-2015 16:26

45 Een troep in de wijk en stank bij je huis. 7-7-2015 14:50

46 Een rolcontainer is voor ons geen optie omdat wij geen tuin hebben maar een dakterras op de 1e verd. en dus met de
stank in huis komen te zitten

5-7-2015 22:45

47 Toen wij in 2007 besloten om naar waterrijk te verhuizen en hier ons nieuwe huis te bouwen waren de ondergrondse
containers een van de doorslag gevende redenen. Als de gemeente de ondergrondse containers gaat vervangen door
rolcontainers dan overwegen wij een rechtzaak tegen de gemeente. In de bouw specificaties stond er toen niets over
het plaatsen van containers op ons erf. Hier is met de bouw ook geen rekening gehouden. Dus dat is ons inziens een
probleem voor de gemeente.

5-7-2015 14:59

48 Hier is de ondergrondse groencontainer enige jaren geleden verwijderd. Er is geen alternatief voor teruggekomen.
Gevolg: Kapitaalvernietiging, Groen en rest op 1 hoop en naar ik vermoed hogere kosten.

5-7-2015 12:02

49 Staat in bestemmingsplan van de woning die wij gekocht hebben 2 jaar geleden, tevens zitten we niet op zo'n lelijke (2
stuks) stinkende containers te wachten in de tuin, die we nog een blokje om moeten rijden om aan de weg te zetten

5-7-2015 11:09

50 Ik woon nog zelfstandig (78jaar) Ben aangewezen op de ondergrondse container.Kan geen rolcontainer hanteren.Heb
geen hulp en wil dat ook niet.Met mijn auto breng ik het afval naar de ondergrondse container.Dit gaat zeer goed.Ik
kan het afval wegbrengen wanneer het mij uitkomt.Het is een schoon en duurzaam systeem.

5-7-2015 10:47

51 in een het gedeelte met hoogbouw in waterrijk is nu geen mogelijkheid meer om gft aan te bieden en dat gaat nu dus
bij het rest afval. Een gft container hebben wij ook niet.

5-7-2015 8:45

52 kan geen kliko kwijt, voordeur aan openbaar gebied, geen achterom 4-7-2015 16:18

53 Geen goede plaats voor kliko en ook geen mogelijkheid om de kliko schoon te maken 4-7-2015 10:17

54 Wij hebben geen voortuin en onze achtertuin is alleen bereikbaar via een trap. Dit betekent dat ik de container in mijn
huis zou moeten plaatsen, of op de stoep. Dat is een openbare weg. Dit lijkt mij niet wenselijk.

4-7-2015 7:35
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55 Wij hebben 2 bovengrondse verzamelbakken met sloten voor de zakken en wij hebben de groene container weer
terug. Ik vind het zo goed.

3-7-2015 20:41

56 Nadeel van de rolcontainer is dan wel de geur. We hebben een kind wat nog luiers draagt en we moeten vooral
tijdens de zomer elke keer de bruine kliko naar buiten zetten, zelf als deze bijna leeg is.

3-7-2015 20:34

57 ik vind het geen gezicht alle containers in de tuin, het stinkt ook nog, heb heel graag ondergrondse. alles ziet er zo
veel opgeruimder uit

3-7-2015 18:16

58 Ondergronds is prima beleid. Hoe kan je nu stemmen op A, B of C als de keuze mogelijkheden de ondergrondse
afvalopslag NIET behandelt, m.a.w. de keuze is beperkt en al BEPAALD???? Vreemd hoor!!!

3-7-2015 11:39

59 De woningen in Waterrijk zijn verkocht met de belofte dat er ondergrondse containers zouden komen. De meeste
woningen hebben namelijk een kleine of afwijkende tuin. daar kan de gemeente nu niet ineens van afwijken, dan
voelen we ons echt bekocht!

2-7-2015 22:38

60 Waar zouden wij onze rolcontener neer moeten zetten aan de straat?Wordt wel gezellig dan al die conteners in de
straat.

2-7-2015 22:27

61 Het huidige systeem met ondergrondse containers bevalt erg goed. 2-7-2015 21:33

62 Wij hebben ondrgronds 2-7-2015 19:07

63 Hierover heb ik geen mening. 2-7-2015 18:40

64 Tuinen zijn niet ingericht voor kliko, smerig en ondergronds is makkelijk, schoon, perfecte oplossing. Niet wijzigen 2-7-2015 16:59

65 Verplicht gebruik van ondergrondse container nu, maar geen mogelijkheid voor GFT. 2-7-2015 15:37

66 Veel hygiënischer 2-7-2015 15:30

67 Het is hygienischer. Rolcontainers zijn iets van de vorige eeuw en zijn niet voor niets vervangen door ondergrondse
containers.

2-7-2015 13:37

68 Als je alleen al kijkt wat dit allemaal kost, daar kunnen ze al heel wat afval voor ophalen. 1-7-2015 21:07

69 wij hebben geen achtertuin (terras) en voortuin en een hele klein schuur, kan ze dus niet kwijt. 1-7-2015 19:31

70 In onze straat is het niet mogelijk om een rolcontainer in de tuin te plaatsen. Wij hebben geen tuin alleen een dakterras
op de 2de verdieping. En een kliko binnenshuis is voor mij geen optie.

1-7-2015 18:47

71 We hebben geen achtertuin voor de rolcontainer. 1-7-2015 12:53

72 En ik ben best bereid daarvoor een straat verderop te lopen 1-7-2015 11:09

73 is in app.zonder aparte berging niet anders mogelijk 1-7-2015 10:37

74 wij hebben al een kleine tuin, en met nog eens 2of 3 containers in de tuin hebben we helemaal geen plek meer 1-7-2015 10:02

75 De wethouder is welkom om mij te vertellen waar ik fatsoenlijk rolcontainers kan plaatsen. Waterrijk is niet ingericht op
rolcontainers, mijn woonplezier gaat hard achteruit als er in de gezamenlijke garage 100 stinkende containers
geplaatst gaan worden. Ik ben van plan de container dan aan de straat te gaan zetten, dat zal het straatbeeld echter
niet ten goede komen.

1-7-2015 9:15

76 Wij hebben geen enkele mogelijkheid om een kliko binnen te plaatsen en zou deze dus in onze straat aan de
straatkant komen te staan

1-7-2015 8:45

77 Bij ons zijn ondergrondse containers vanaf bouw woningen wonen we hier. We hebben met de indeling van de tuin
geen rekening gehouden met ruimte voor containers. 1 plek voor afval ipvin elke tuin lijkt mij ook meer hygienische en
ook een duurzamere oplossing.

30-6-2015 20:19

78 Rolcontainers kunnen we ook niet kwijt in tuin, stinken en ondergronds is ideale manier voor ons 30-6-2015 18:39

79 Veel hygiënischer en niet zulke grote bakken in je tuin. 19-6-2015 14:31

80 Wil er zelfs meer voor betalen. Stelletje klaplopers. 16-6-2015 17:19

81 Staat in koopcontract. 16-6-2015 17:18

82 Svp ook 1 voor plastic 15-6-2015 11:00

83 Maar dan wel vlak voor mijn woonhuis zoals het nu is. 15-6-2015 10:58

84 Sinda het blik en drankpakken ook bij plastic mogen is de hoeveelheid restafval minimaal en hoef je niet meer met
zware zakken te zeulen

14-6-2015 20:30
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85 Dat is mede de reden dit ik in Snel- en Polanen ben komen wonen. We hebben ervoor getekend dat de gemeente
verplicht is ondergronds rest- en gft-afval te verzamelen!

14-6-2015 7:28

86 Staat ook in mijn kop ontkracht als extra service 14-6-2015 0:00

87 Die hadden we!! Ik had er zelfs meer voor willen betalen om hem te houden!! 13-6-2015 20:55

88 Ik was super tevreden met de ondergrondse containers. Al 15 jaar lang. Ineens zijn ze weg zonder overleg. Dit vind ik
erg kwalijk

13-6-2015 20:21

89 Wat we hadden werkte prima !!! 13-6-2015 20:16

90 Heeft 15 jaar perefect gefunctioneerd! 10-6-2015 11:55

91 had al ondergronds en werkte perfect 7-6-2015 11:02

92 had al ondergronds en werkte perfect 7-6-2015 11:02

93 voor rest of plastic afval 7-6-2015 10:39

94 Installatie ondergrondse container onderdeel van bovenliggend koopcontract bij aankoop woning 5-6-2015 22:26

95 1x restafval en 1x pad afval, gft in klikt 4-6-2015 22:51

96 ik heb een kleine tuin en geen ruimte voor rolcontainers 4-6-2015 19:26

97 Wij hebben niet eens ruimte voor een kliko. De gemeente heeft ons ondergronds voorgespiegeld toen we de grond
kochten.

4-6-2015 19:14

98 1) kan ik zelf bepalen wanneer ik wegbreng. 2) voor vakantie al het afval weg. 3) sociale babel bij ondergr.
afvalcontainer.

4-6-2015 14:41

99 Ben ik niet verplicht de rolcontainer op een bepaalde dag buiten te zetten.En ten 2de als ik met vakantie ga kan ik nog
het laatste afval weg doen.

4-6-2015 14:38

100 We hadden er 3 binnen 100m, één was genoeg geweest 4-6-2015 12:43

101 ondanks proefperiode 4-6-2015 11:42

102 Zelf bepalen wanneer je echt van je afval af bent. Wanneer je op vakantie bent / niet in staat bent op tijd de bak aan
de weg te zetten zit je extra weken met eenstinkende bak in een duurbetaalde tuin.

4-6-2015 7:28

103 Absoluut! 3-6-2015 22:51

104 Het betreft een lichte voorkeur 3-6-2015 22:28

105 Op elk gewenst moment van de dag je afval kwijt kunnen. 3-6-2015 20:48

106 dat was een usp toen wij ons huis kochten. mooi gezicht alle kliko's on de voortuinen. 3-6-2015 20:37

107 Daarom ben ik in deze buurt komen wonen 3-6-2015 19:34

108 ik wil geen lelijke ruimte innemende klkos in mijn tuin! 3-6-2015 18:17

109 Omdat wij mee hebben gedaan met de proef in de muntenbuurt en ik vond het ideaal. Het is gewoon dom om de
ondergrondse containers nu weer te verwijderen.

3-6-2015 18:01

110 Was echt zo fijn!! 3-6-2015 16:05

111 die hadden we al 15jaar met plezier. geen inrichting in tuin waar container in past 3-6-2015 15:39

112 Ik woon in Waterrijk en heb een ondergrondse container. 3-6-2015 15:08
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Q6 In welke buurt woont u?
Beantwoord: 487 Overgeslagen: 6

# Reacties Datum

1 wijnenbuurt 27-8-2015 19:58

2 Snel en Polanen 26-8-2015 11:43

3 Waterrijk 24-8-2015 16:16

4 Wijnenbuurt 17-8-2015 23:40

5 bergenbuurt 16-8-2015 19:13

6 Veluwemeer 7-8-2015 15:57

7 Bergenbuurt 6-8-2015 9:45

8 Bergenbuurt 3-8-2015 12:10

9 Waterrijk 1-8-2015 18:53

10 Snel en Polanen 31-7-2015 9:26

11 kallameer 30-7-2015 21:18

12 Waterrijk 29-7-2015 13:54

13 Snel en Polanen 27-7-2015 11:28

14 Waterrijk 27-7-2015 9:40

15 bergenbuurt 25-7-2015 22:19

16 waterrijk 25-7-2015 14:45

17 Waterrijk 23-7-2015 19:40

18 snel en polanen 23-7-2015 8:13

19 Waterrijk 21-7-2015 11:59

20 Waterrijk 21-7-2015 11:15

21 Waterrijk, Stormeer 20-7-2015 9:03

22 Waterrijk / Balatonmeer 19-7-2015 15:45

23 Waterrijk Eiland 2 (eigen bouw) 19-7-2015 12:13

24 Waterrijk 18-7-2015 21:40

25 Bergenbuurt 18-7-2015 10:54

26 Waterrijk 18-7-2015 9:29

27 Waterrrijk 18-7-2015 6:53

28 Waterrijk 17-7-2015 21:10

29 waterrijk 17-7-2015 12:54

30 Waterrijk, merenbuurt 16-7-2015 23:43

31 wijnenbuurt snel en polanen 16-7-2015 22:07

32 Waterrijk 15-7-2015 21:12

33 snel & polanen 15-7-2015 16:48

34 Waterrijk 15-7-2015 15:35

35 Inarimeer, waterrijk 15-7-2015 14:10
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36 Waterrijk 15-7-2015 11:39

37 snel en polanen riojagaard 15-7-2015 10:10

38 bergen 15-7-2015 9:40

39 Waterrijk 14-7-2015 18:18

40 la Fontaineplein 14-7-2015 11:38

41 Waterrijk 14-7-2015 11:35

42 Waterrijk 14-7-2015 10:41

43 snel en polanen 14-7-2015 8:50

44 Waterrijk 13-7-2015 21:07

45 Snel en Polanden 13-7-2015 20:20

46 pesetadreef ik woon wel vlakbij de afval container, maar zou anders b.v. Een bagage rijder gebruiken. 13-7-2015 13:14

47 snel en polanen 12-7-2015 20:33

48 snel en polanen 12-7-2015 13:52

49 Bergenbuurt Snel en Polanen 12-7-2015 13:41

50 Kallameer 12-7-2015 13:02

51 Bergen. 12-7-2015 12:38

52 gebergtebuurt 12-7-2015 11:55

53 wijngaardenbuurt 11-7-2015 19:45

54 Stedenbuurt 11-7-2015 13:16

55 waterrijk 11-7-2015 12:55

56 Waterrijk 11-7-2015 10:07

57 Wijnenbuurt 10-7-2015 20:12

58 bergenbuurt 10-7-2015 15:33

59 Vogezenstraat 10-7-2015 14:48

60 Snel en Polanen 10-7-2015 14:28

61 Waterrijk (Kallameer) 10-7-2015 11:59

62 Snel en Polanen 10-7-2015 9:32

63 Waterrijk 10-7-2015 9:03

64 Waterrrijk 10-7-2015 7:31

65 Kallameer(Waterrijk) 10-7-2015 7:17

66 Waterrijk 9-7-2015 23:00

67 Snel en Polanen 9-7-2015 22:11

68 Bergstraat 9-7-2015 21:49

69 Bergenbuurt 9-7-2015 21:37

70 Waterrijk 9-7-2015 21:36

71 Bergen (vogezenstraat, vuilcontainer kan alleen in krappe voortuin geeft ook problemen met het stallen cd fietsen. 9-7-2015 21:29

72 Snel en Polanen 9-7-2015 20:27

73 Snel en polanen 9-7-2015 19:53

74 waterrijk, snel en polanen, Kallameer 9-7-2015 19:51

75 Waterrijk 9-7-2015 19:13

76 Pyreneeënstraat 9-7-2015 18:57
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77 Pyreneeenstraat 9-7-2015 18:51

78 Waterrijk, Kallameer 9-7-2015 17:58

79 Waterrijk 9-7-2015 17:24

80 Bergbuurt 9-7-2015 17:11

81 snel en polanen (bergstraat) 9-7-2015 14:33

82 Waterrijk 9-7-2015 13:48

83 snel en polanen 9-7-2015 13:06

84 Waterrijk 9-7-2015 12:21

85 Waterrijk 9-7-2015 10:20

86 Snel en Polanen 9-7-2015 9:29

87 Schrijversbuurt 9-7-2015 8:57

88 bergwijk 9-7-2015 8:12

89 Snel Polanen 8-7-2015 22:11

90 Tornemeer 8-7-2015 20:58

91 riojagaard 8-7-2015 20:19

92 retsinagaard 8-7-2015 20:17

93 Snel&Polanen 8-7-2015 20:05

94 Snelle Polanen 8-7-2015 19:19

95 waterrijk 8-7-2015 19:06

96 waterrijk 8-7-2015 19:02

97 Bergenbuurt 8-7-2015 17:47

98 Snel en Polanen 8-7-2015 15:51

99 Bergenbuurt 8-7-2015 15:32

100 Florijn 8-7-2015 12:23

101 Ik woon in de Alpenstraat. Wij waren de eerste plek om de ondergrondse containers uit te proberen. Een goed lopend
systeem voor de bewoners sinds mei 2000!

8-7-2015 12:10

102 Snel en Polanen Bergenbuurt 8-7-2015 11:01

103 bergenbuurt 8-7-2015 10:46

104 Snel en Polanen 8-7-2015 9:37

105 Snel en Polanen. Harzstraat 8-7-2015 8:11

106 Snel en polanen 8-7-2015 7:45

107 Bergenbuurt 8-7-2015 1:22

108 Schrijversbuurt 7-7-2015 23:38

109 Snel & Polanen-Alpenstraat 7-7-2015 22:33

110 snel en polanen 7-7-2015 22:25

111 boekentuin M de Cervantesweg 7-7-2015 22:19

112 Snel en polanen 7-7-2015 21:55

113 Snel en polanen 7-7-2015 21:51

114 Snel en polanen; oeralstraat 7-7-2015 21:45

115 Snel & Polanen 7-7-2015 21:39

116 Wijnenbuurt, Snel en Polanen 7-7-2015 21:34
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117 Waterrijk 7-7-2015 21:26

118 snel en polanen 7-7-2015 20:57

119 Snel en Polanen 7-7-2015 20:53

120 Snel en Polanen 7-7-2015 20:17

121 wijngaardenbuurt 7-7-2015 19:53

122 Snel en Polanen 7-7-2015 19:36

123 Snel & Polanen 7-7-2015 19:35

124 Snel en Polanen 7-7-2015 19:34

125 Bergenwijk: Harzstraat 7-7-2015 19:29

126 snel en polanen bergbuurt 7-7-2015 19:23

127 Harzstraat 7-7-2015 19:19

128 Snel en Polanen 7-7-2015 19:06

129 Snel en Polanen, bergenbuurt 7-7-2015 18:51

130 Snel en Polanen 7-7-2015 18:47

131 Wijnbuurt 7-7-2015 18:27

132 snel en polanen 7-7-2015 17:40

133 De wijnbuurt in Snel en Polanen. 7-7-2015 17:07

134 De wijnbuurt in Snel en Polanen. 7-7-2015 17:03

135 De wijnbuurt in Snel en Polanen. 7-7-2015 17:01

136 Snel en Polanen (Wijnenbuurt) 7-7-2015 16:42

137 Snel & Polanen 7-7-2015 16:35

138 chiantigaard 7-7-2015 16:26

139 Snel en Polanen 7-7-2015 16:18

140 wijnen buurt 7-7-2015 16:13

141 bergenbuurt 7-7-2015 15:51

142 Wijnenbuurt 7-7-2015 15:20

143 Snel en Polanen 7-7-2015 14:50

144 Snel en Polanen 7-7-2015 14:47

145 snelenpolanen 7-7-2015 14:29

146 la Fontaineplein. Waar de gemeente een container voor plastic en ander verpakkingsmateriaal zodanig heeft geplaatst
dat ieder die er iets wil deponerebn twee straten van het plein moet oversteken om erbij te komen en weer 2 straten
terug moet om de flat of winkel te bereiken. Aan de overzijde van het plein staat en container die gebruikt kan worden
voor oude kleding. daar zou deze nieuwe container best geplaatst kunnen worden.

7-7-2015 13:35

147 la Fontaineplein. Waar de gemeente een container voor plastic en ander verpakkingsmateriaal zodanig heeft geplaatst
dat ieder die er iets wil deponerebn twee straten van het plein moet oversteken om erbij te komen en weer 2 straten
terug moet om de flat of winkel te bereiken. Aan de overzijde van het plein staat en container die gebruikt kan worden
voor oude kleding. daar zou deze nieuwe container best geplaatst kunnen worden.

7-7-2015 13:34

148 Snel & Polanen (Minkekamalaan) 6-7-2015 22:28

149 Waterrijk 6-7-2015 13:53

150 Veluwemeer, Waterrijk 6-7-2015 13:05

151 Kallameer 6-7-2015 11:34

152 Waterrijk 6-7-2015 8:00

153 Gebr.Grimmkade, dus bij het WC 5-7-2015 22:45
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154 Waterrijk 5-7-2015 21:54

155 Waterrijk 5-7-2015 20:36

156 Waterrijk 5-7-2015 19:01

157 waterrijk 5-7-2015 17:26

158 Waterrijk 5-7-2015 17:24

159 Muntenbuurt 5-7-2015 17:03

160 snel en polanen 5-7-2015 15:15

161 Waterrijk, tornemeer 5-7-2015 15:02

162 Waterrijk 5-7-2015 14:59

163 Waterrijk Woerden 5-7-2015 13:44

164 Waterrijk 5-7-2015 12:51

165 Waterrijk - Eiland 3 5-7-2015 12:38

166 Waterrijk, Bodenmeer 5-7-2015 12:02

167 Waterrijk 5-7-2015 11:09

168 Waterrijk. Ladogameer. 5-7-2015 10:47

169 Waterrijk 5-7-2015 10:38

170 waterrijk 5-7-2015 8:45

171 snel en polanren 4-7-2015 16:18

172 Waterrijk 4-7-2015 12:57

173 Waterrijk eiland 3 Stormeer 4-7-2015 12:32

174 Waterrijk 4-7-2015 12:04

175 waterrijk 4-7-2015 11:33

176 Waterrijk 4-7-2015 10:17

177 Waterrijk 4-7-2015 9:43

178 Waterrijk 4-7-2015 7:49

179 Waterrijk 4-7-2015 7:35

180 waterrrijk 3-7-2015 22:38

181 Snel en polanen 3-7-2015 22:31

182 Luxemburglaan 3-7-2015 20:41

183 Schillingdreef 3-7-2015 20:34

184 waterrijk 3-7-2015 19:31

185 snel en polaner, waterrijk 3-7-2015 18:16

186 Veluwemeer Waterijk. 3-7-2015 16:50

187 Veluwemeer Waterrijk 3-7-2015 16:46

188 snel polanen 3-7-2015 15:10

189 snel polanen 3-7-2015 15:06

190 Waterrijk 3-7-2015 14:06

191 Waterrijk 3-7-2015 14:05

192 Waterrijk 3-7-2015 11:39

193 Veluwemeer 3-7-2015 10:17

194 Waterrijk 3-7-2015 9:31
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195 Waterrijk 3-7-2015 8:53

196 Snel & Polanen 3-7-2015 8:51

197 Wooneiland 3-7-2015 8:30

198 Waterrijk 2-7-2015 22:38

199 Tornemeer 2-7-2015 22:27

200 Waterrijk 2-7-2015 21:33

201 Waterrijk 2-7-2015 21:28

202 Waterrijk 2-7-2015 20:34

203 Waterrijk 2-7-2015 19:33

204 Waterrijk 2-7-2015 19:12

205 Waterrijk 2-7-2015 19:07

206 Waterrijk 2-7-2015 18:48

207 Eilandenbuurt 2-7-2015 18:40

208 Waterrijk 2-7-2015 18:26

209 snel en polanen 2-7-2015 17:50

210 Waterrijk 2-7-2015 17:39

211 Snel en Polanen; muntenbuurt 2-7-2015 17:07

212 Waterrijk, balatonmeer 2-7-2015 16:59

213 Snel & Polanen 2-7-2015 16:18

214 Waterrijk 2-7-2015 15:37

215 Waterrijk 2-7-2015 15:30

216 Waterrijk Woerden 2-7-2015 15:22

217 Waterrijk eiland 2 2-7-2015 15:17

218 Waterrijk 2-7-2015 14:48

219 snel en polanen 2-7-2015 13:53

220 Waterrijk, Veluwemeer. 2-7-2015 13:37

221 Snel en polanen 2-7-2015 12:01

222 Waterrijk 2-7-2015 11:13

223 Waterrijk 2-7-2015 11:10

224 Waterrijk 2-7-2015 11:00

225 Waterrijk 2-7-2015 10:33

226 bergen buurt 2-7-2015 2:17

227 bergen buurt 2-7-2015 2:11

228 waterrijk 1-7-2015 23:52

229 Waterrijk 1-7-2015 22:41

230 Waterrijk 1-7-2015 21:56

231 waterrijk 1-7-2015 21:24

232 Waterrijk 1-7-2015 21:07

233 Waterrijk 1-7-2015 20:19

234 Muntenbuurt 1-7-2015 20:16

235 Waterrijk 1-7-2015 20:02
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236 waterijk ladogameer 1-7-2015 19:31

237 Waterrijk (Kallameer) 1-7-2015 18:47

238 Inarimeer 1-7-2015 18:02

239 Waterrijk 1-7-2015 17:45

240 Waterrijk app. complex Kallameer 1-7-2015 16:57

241 Waterrijk 1-7-2015 16:29

242 waterrijk 1-7-2015 15:55

243 Waterrijk 1-7-2015 15:44

244 Veluwemeer 1-7-2015 15:34

245 Waterrijk Woerden 1-7-2015 15:08

246 Floreyn-Polanen 1-7-2015 14:38

247 waterrijk 1-7-2015 14:22

248 Snel en Polanen 1-7-2015 13:29

249 Waterrijk 1-7-2015 12:53

250 Waterrijk 1-7-2015 11:34

251 Waterrijk, Onegameer 1-7-2015 11:18

252 WIjnbuurt 1-7-2015 11:09

253 Waterrijk 1-7-2015 11:01

254 Waterrijk 1-7-2015 10:57

255 vierwoudstedenmeer 1-7-2015 10:37

256 vierwoudstedenmeer 1-7-2015 10:32

257 waterijk eiland 3 1-7-2015 10:02

258 Waterrijk 1-7-2015 9:15

259 waterrijk 1-7-2015 8:56

260 Waterrijk, Ladogameer grachten woning. 1-7-2015 8:45

261 Waterrijk 1-7-2015 4:55

262 Polanen 30-6-2015 22:45

263 muntenbuurt 30-6-2015 22:08

264 Munten buurt snel en polanen 30-6-2015 21:58

265 waterrijk 30-6-2015 21:53

266 Waterrijk 30-6-2015 20:19

267 Waterrijk 30-6-2015 20:16

268 Waterrijk 30-6-2015 19:13

269 Waterrijk 30-6-2015 19:04

270 Waterrijk 30-6-2015 18:51

271 waterrijk Balatonmeer 30-6-2015 18:40

272 Waterrijk, balatonmeer 30-6-2015 18:39

273 Waterrijk 30-6-2015 18:21

274 Snel en Polanen 24-6-2015 10:26

275 snel en polanen 21-6-2015 21:39

276 Waterrijk 20-6-2015 18:55
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277 Snel en Polanen 20-6-2015 18:49

278 Bergenbuurt 20-6-2015 18:40

279 waterrijk 19-6-2015 21:30

280 waterrijk 19-6-2015 19:05

281 Waterrijk 19-6-2015 18:09

282 Wij komen te wonen in Waterrijk (eiland IV) 19-6-2015 14:31

283 Eiland IV 19-6-2015 13:45

284 bergenbuurt 18-6-2015 21:54

285 Bergenwijk 18-6-2015 20:59

286 Boekentuin 17-6-2015 22:54

287 Chiantigaard 17-6-2015 8:12

288 Bergenbuurt 16-6-2015 20:56

289 Waterrijk 16-6-2015 19:49

290 Bergenbuurt 16-6-2015 18:40

291 Bergen 16-6-2015 17:19

292 Schilderswijk/ Centrum 16-6-2015 17:18

293 Waterrijk 16-6-2015 17:18

294 Snel & Polanen (Bergstraat) 15-6-2015 23:01

295 Polanen 15-6-2015 18:32

296 Polanen 15-6-2015 18:31

297 snel & polanen 15-6-2015 17:48

298 Waterrijk 15-6-2015 11:00

299 Waterrijk 15-6-2015 10:58

300 snel en Polanen 15-6-2015 8:52

301 Snel en Polanen, gaarden 15-6-2015 6:41

302 Schilderswijk 15-6-2015 5:46

303 snel en polanen 15-6-2015 0:56

304 snel en polanen 15-6-2015 0:55

305 Wijnen 14-6-2015 22:49

306 Bergenwijk 14-6-2015 22:43

307 Snel & Polanen ( Bergenwijk ) 14-6-2015 22:10

308 bergenbuurt 14-6-2015 21:34

309 Muntenbuurt S&P 14-6-2015 20:51

310 polanen 14-6-2015 20:40

311 Kamerik 14-6-2015 20:30

312 Bergenbuurt 14-6-2015 20:30

313 snel en polanen 14-6-2015 20:21

314 Centrum 14-6-2015 20:09

315 Bergen buurt 14-6-2015 19:02

316 Bergen 14-6-2015 15:02

317 Wijnenbuurt 14-6-2015 11:42
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318 snel en polanen 14-6-2015 9:03

319 Bergen 14-6-2015 8:51

320 Snel en polanen 14-6-2015 8:08

321 Bergenbuurr 14-6-2015 7:28

322 Snel & Polanen, bergenbuurt 14-6-2015 2:23

323 Bergen 14-6-2015 1:05

324 Snel en ploeanen 14-6-2015 0:42

325 Snel en Polanen 14-6-2015 0:00

326 Bergen 13-6-2015 23:40

327 snel en polanen 13-6-2015 23:35

328 Pyreneeënstraat 13-6-2015 23:24

329 Bergenbuurt 13-6-2015 23:21

330 snel en polanen 13-6-2015 22:49

331 gaarden 13-6-2015 22:39

332 Snel en Polanen 13-6-2015 22:24

333 snel en polanen 13-6-2015 22:21

334 waterrijk 13-6-2015 22:15

335 Snel &Polanen 13-6-2015 21:58

336 Bergenbuurt 13-6-2015 21:57

337 s&p 13-6-2015 21:47

338 waterrijk 13-6-2015 21:13

339 Muntenbuurt (Floreyn) S&P 13-6-2015 21:12

340 snel en polanen (bergstraat) 13-6-2015 21:09

341 snel en polanen 13-6-2015 21:07

342 wijnenbuurt 13-6-2015 21:05

343 wijnenbuurt 13-6-2015 21:04

344 Wijnenbuurt. De gemeente geeft de burgers een stem.... Ja, ja.... We verwijderen zonder enige vorm van overleg de
ondergrondse containers en geven vervolgens 3 keuzes voor wat betreft het legen van de bruine kliko die ik helemaal
niet wil hebben! Afval scheiden? Ja! Graag een ondergrondse container met een pasjessysteem! Kun je keurig
registreren hoeveel afval iemand produceert!! Wil ik best wat meer voor betalen!!

13-6-2015 20:55

345 waterrijk, kallameer 13-6-2015 20:42

346 Wijngaarden 13-6-2015 20:41

347 Snel en Polanen Bergstraat 13-6-2015 20:30

348 Snel en Polanen Bergstraat 13-6-2015 20:29

349 Waterrijk 13-6-2015 20:23

350 Bergenbuurt 13-6-2015 20:21

351 Snel en polanen 13-6-2015 20:16

352 snel en polanen 13-6-2015 20:13

353 alpenstraat 13-6-2015 20:10

354 alpenstraat 13-6-2015 20:10

355 Bergenbuurt 13-6-2015 20:08

356 bergen buurt - snel & polanen 13-6-2015 20:07
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357 Zegveld 13-6-2015 19:54

358 Snel n Polanen wijngaarden buurt 13-6-2015 19:48

359 Bergen 13-6-2015 19:46

360 Waterrijk 13-6-2015 19:45

361 Staatsliedenkwartier 13-6-2015 19:42

362 Muntendreven 13-6-2015 19:39

363 alpenstraat 48 13-6-2015 19:34

364 Bergenbuurt 13-6-2015 19:27

365 Waterrijk 11-6-2015 12:30

366 bergenbuurt 10-6-2015 22:12

367 Bergenbuurt 10-6-2015 11:55

368 Waterrijk 9-6-2015 22:08

369 bergenbuurt 7-6-2015 11:02

370 bergenbuurt 7-6-2015 11:02

371 Schrijversbuurt 7-6-2015 10:39

372 Waterrijk 7-6-2015 8:40

373 bergenbuurt 6-6-2015 22:54

374 Bergenbuurt 5-6-2015 22:26

375 Wijnenbuurt 5-6-2015 12:16

376 florein 5-6-2015 8:05

377 Waterrijk 5-6-2015 0:12

378 bergenbuurt S&P 4-6-2015 22:51

379 Waterrijk 4-6-2015 22:50

380 snel en Polanen 4-6-2015 22:43

381 Bergenbuurt 4-6-2015 20:53

382 snel en polanen:harzstraat 4-6-2015 20:47

383 Schruiversbuurt 4-6-2015 20:32

384 Snel en polanen 4-6-2015 20:23

385 wijnenbuurt 4-6-2015 20:19

386 waterrijk 4-6-2015 19:26

387 wijnen buurt 4-6-2015 19:22

388 Waterrijk bodenmeer 4-6-2015 19:14

389 Polanen 4-6-2015 17:19

390 Muntendreven 4-6-2015 14:41

391 Muntendreven 4-6-2015 14:38

392 Schrijversbuurt (Snel en Polanen) 4-6-2015 13:38

393 Bergenbuurt 4-6-2015 12:47

394 Bergenbuurt 4-6-2015 12:43

395 waterrijk 4-6-2015 12:22

396 snel en polanen 4-6-2015 11:42

397 Bergen buurt 4-6-2015 10:56
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398 Schrijversbuurt 4-6-2015 10:43

399 Waterrijk 4-6-2015 10:33

400 wijnenbuurt 4-6-2015 10:33

401 Snel & polanen 4-6-2015 10:30

402 S&P wijnbuurt 4-6-2015 10:30

403 Bergenbuurt 4-6-2015 9:42

404 Snel en polanen 4-6-2015 9:09

405 Wijnenbuurt 4-6-2015 8:32

406 schrijversbuurt 4-6-2015 8:32

407 Muntenbuurt 4-6-2015 8:12

408 wijnbuurt snel en polanen 4-6-2015 7:38

409 Snel en Polanen / Bergwijk 4-6-2015 7:28

410 Snel en Polanen 4-6-2015 7:16

411 Snel en Polanen 4-6-2015 7:01

412 Bergenbuurt, Snel & Polanen 4-6-2015 6:55

413 Snel en Polanen 4-6-2015 0:16

414 bergenbuurt 4-6-2015 0:12

415 Waterrijk 3-6-2015 23:58

416 Bergenbuurt 3-6-2015 23:36

417 snel en polanen 3-6-2015 23:15

418 Snel en Polanen 3-6-2015 23:04

419 Bergenbuurt 3-6-2015 22:51

420 Snel en Polanen 3-6-2015 22:45

421 Bergenbuurt 3-6-2015 22:40

422 muntenbuurt 3-6-2015 22:33

423 Bergenbuurt 3-6-2015 22:28

424 Snel en polanen 3-6-2015 22:17

425 bergen 3-6-2015 21:58

426 harzstraat snel en polanen 3-6-2015 21:58

427 Polanen 3-6-2015 21:55

428 Munten buurt 3-6-2015 21:46

429 schrijversbuurt 3-6-2015 21:11

430 schrijversbuurt 3-6-2015 21:11

431 Waterrijk 3-6-2015 21:03

432 Snel en Polanen, Chiantigaard 3-6-2015 20:48

433 Bergbuurt 3-6-2015 20:40

434 wijngaarden buurt snel en plan 3-6-2015 20:37

435 snel en polanen bergenbuurt 3-6-2015 20:36

436 S&P 3-6-2015 20:34

437 Waterrijk, Ladogameer 3-6-2015 20:29

438 Snel en Polanen bergenbuurt 3-6-2015 20:25
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439 wijnenbuurt 3-6-2015 19:54

440 Bergen buurt 3-6-2015 19:47

441 Wijnenbuurt 3-6-2015 19:42

442 snel en polanen 3-6-2015 19:39

443 Snel en polanen 3-6-2015 19:35

444 snel- en polanen 3-6-2015 19:34

445 snel en polanen 3-6-2015 19:33

446 Bergenbuurt 3-6-2015 19:27

447 Bergenbuurt 3-6-2015 19:23

448 wooneiland 3-6-2015 19:22

449 Muntenbuurt 3-6-2015 19:21

450 bergenwihk 3-6-2015 19:12

451 Snel & Polanen Bergwijk 3-6-2015 19:12

452 Waterrijk 3-6-2015 19:11

453 Snel & Polanen 3-6-2015 19:10

454 Bergbuurt 3-6-2015 19:04

455 Bergenbuurt Snel & Polanen 3-6-2015 18:50

456 Snel en Polanen bergen buurt 3-6-2015 18:47

457 Waterrijk 3-6-2015 18:40

458 Bergenbuurt 3-6-2015 18:38

459 waterrijk 3-6-2015 18:35

460 Bergenbuurt 3-6-2015 18:25

461 snel en polanen 3-6-2015 18:17

462 snel en poleanen 3-6-2015 18:06

463 snel en polanen 3-6-2015 18:04

464 Florijn (ponddreef) 3-6-2015 18:01

465 snel en polanen 3-6-2015 18:00

466 Bergenbuurt 3-6-2015 18:00

467 Bergenbuurt 3-6-2015 17:57

468 Bergenbuurt 3-6-2015 17:55

469 alpenstraat 3-6-2015 17:54

470 Snel en Polanen. Bergenbuurt. 3-6-2015 17:54

471 bergenbuurt 3-6-2015 17:51

472 waterrijk 3-6-2015 17:49

473 snel en polanen 3-6-2015 17:48

474 Bergenbuurt 3-6-2015 17:28

475 bergen buurt 3-6-2015 16:05

476 wooneiland 3-6-2015 16:02

477 Bergenbuurt 3-6-2015 15:55

478 wijnenbuurt 3-6-2015 15:46

479 Berg (Harzstraat) 3-6-2015 15:45
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480 Wijnenbuurt 3-6-2015 15:42

481 bergen (s&p) 3-6-2015 15:39

482 Prinsenlaan 3-6-2015 15:32

483 Schilderswijk 3-6-2015 15:21

484 Bodenmeer, Waterrijk 3-6-2015 15:08

485 Waterrijk 3-6-2015 14:39

486 ibizakade 3-6-2015 14:30

487 Snel & Polanen (Hoofdstedenbuurt) 3-6-2015 14:23
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	Q1 Is het doel waarom de gemeente het afval anders in wil zamelen duidelijk? Namelijk minder restafval produceren.
	Q2 Vindt u het belangrijk dat het afval beter gescheiden wordt waardoor er minder milieubelastend restafval verbrandt moet worden?
	Q3 De gemeente gaat ervan uit dat het financiële aspect u aanmoedigt om het afval beter te scheiden. Verwacht u hierdoor bewuster om te gaan met het scheiden van het afval?
	Q4 Er zijn drie keuzemogelijkheden; A, B en C. zijn deze mogelijkheden voldoende?
	Q5 Op sommige plaatsen zijn de ondergrondse containers verwijderd en ingeruild voor rolcontainers. Heeft u liever een ondergrondse container, ook al betekent dit dat u iets verder moet lopen met uw afval?
	Q6 In welke buurt woont u?

