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TOELICHTING
In de omnibusenquête 2011 is, in opdracht van de afdeling Afvalinzameling (directie Stad)
een aantal vragen over de huisvuilinzameling opgenomen.
De uitkomsten van de meeste vragen, namelijk van alle gesloten vragen, zijn opgenomen in
het rapport ‘Omnibusenquête 2011 deelrapport huisvuilinzameling’.
Drie van de vragen zijn open vragen. De daarop gegeven antwoorden zijn in het voorliggende document opgenomen.
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1. Antwoorden op de vraag welke andere reden(en) men heeft voor de ontevredenheid over de inzameling van grofvuil, puin en grond.
Van de respondenten die ontevreden of zeer ontevreden zijn over de wijze waarop ze in de
praktijk van grofvuil, puin en grond af kunnen komen, hebben er 18 te kennen gegeven dat
ze hiervoor (al of niet uitsluitend) andere redenen hebben dan de zeven in de vragenlijst
expliciet voorgelegde redenen. Elk van hen ook genoteerd om welke andere redenen het
gaat. Hun, mogelijk niet altijd even duidelijke of relevante, antwoorden volgen hieronder.


1-2 dagen door de weeks in de avond, grofvuil kunnen brengen zou perfect zijn.



Betalen leidt tot illegale stort.



Betalen voor puin is terecht, 6,- per zak is alleen belachelijk veel.



Depot is ver weg en afspraken moeten via huismeester en dan moet je het veel te vroeg neerzetten; vooral
ook oude meubelen etc.



En als je je vuil uitzet waar je betaalt dan komt iedereen hun vuil erbij zetten en voor niets worden ze
meegenomen, want je kan de mensen niet zeggen om hun vuil mee te nemen toch? Het moet gratis voor
iedereen.



Er moet een vaste ophaaldag komen bijv. 1 x p mnd.



Er moeten per wijk (weer) vaste tijden komen waarop grofvuil kan worden aangeboden.



Er zouden vaste ophaaldagen per wijk moeten zijn.



Geen controle op het "zomaar" op straat zetten van huisvuil, enz.



Gemeente is duurder dan milieuexpress.



Het is met mijn auto (een busje) erg lastig om de lus te maken die volgt op de 1e paal waar ik mijn pasje voor
moet houden.



Het pasjessysteem bij in en uitrijden overdreven.



Het tijdstip van aan de weg zetten is vaak ongunstig.



Ik kon nergens vinden wat de data zijn voor het gratis ophalen.



Ik vind het heel vervelend dat je het grofvuil of 's nachts of 's ochtends heel vroeg moet buiten zetten.



Moeilijke entree.



Op de site kom je niet verder dan iets invullen, werkt niet.



Zou op meerdere locaties moeten kunnen.
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2. Antwoorden op de vraag welke andere reden(en) men heeft voor de ontevredenheid over de huisvuilinzameling.
Van de respondenten die ontevreden of zeer ontevreden zijn over de inzameling van het
huisvuil (exclusief grofvuil, puin en grond), hebben er 50 te kennen gegeven dat ze hiervoor
(al of niet uitsluitend) andere redenen hebben dan de vier in de vragenlijst expliciet voorgelegde redenen. Elk van hen heeft ook genoteerd om welke andere redenen het gaat. Hun,
mogelijk niet altijd even duidelijke of relevante, antwoorden volgen hieronder.


"Openingstijden" ondergrondse containers waarom kunnen deze niet 24/7 open zijn? ex. oudjaar.



14 dagen met 1 container voor een gezin is net te lang.



1x in de 2 weken met een gezin met 3 kids is te weinig.



1x in de 2 wk werkt niet (liefst elke week grijze + groene bak) maar grijze bak elke week vind ik heel
belangrijk.



1x per 14 dagen is te weinig.



Als de container vol is, of kapot, kun je je huisvuil niet kwijt.



Als ik toevallig wat minder heb stoppen omwonenden hun zakken in mijn grijze bak.



Apparaat is vaak kapot.



Bakken zijn te klein ivt de vuilniszakken.



De bakken staan na het ophalen op een parkeerplek!



De grijze bak is te klein voor gezin van 5 pers.



De ondergrondse container geeft vaak storing en is (te) snel vol.



De opening in de containers is te klein.



De vuilcontainers zijn vaak vol of gaan niet open en de containers staan meer dan 200 m. van ons huis.



Diftar werkt vaak niet.



Diftarbakken zijn vreselijk. Vuilniszakken passen er bijna niet in, bakken zijn regelmatig buiten werking, altijd
vies, je kan niks weggooien wat niet in een vuilniszak past ook al is het geen grofvuil. Past het wel in
vuilniszak past niet in diftar.



Eens in de twee weken is te weinig, gewoon zoals in alle gemeenten een keer per week. Als het groen vuil er
niet meteen uitvalt laten ze het gewoon zitten. Doen geen moeite om het eruit te krijgen.



Elke week graag zwarte bak.



Er zou gewoon elke week de zwarte kliko + elke week de groene kliko opgehaald moeten worden.



Freq. te laag.



Geen toezicht tijden buiten zetten, graaien van mensen met busjes.



Graag extra container voor plastic thuis.



Grijze bak is te klein!



Grofvuil ophaaldata worden niet algemeen gecommuniceerd.



Het apparatuur werkt niet altijd.
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Huisvuil (grijze cont.) zou zeker bij grotere gezinnen wekelijks opgehaald moeten worden.



Ik vind dat de vuilnisauto's (ook grofvuil) erg hard door de straat rijden.



Indeling c.q. afstand huisvuilcontainer + de wijze waarop buurtbewoners hiermee omgaan is asociaal!



Klikobakken zijn aan vervanging toe - ophalen is prima.



Liever elke week gft en rest, bv dmv gesplitste containers.



Mag vaker gedaan worden.



Met name GFT-diftar is te klein.



Ondergrondse container vaak stuk.



Ondergrondse containers hebben vaak storing.



Ondergrondse containers vaak kapot of vol.



Op warme dagen doet hij het niet.



Penning werkt op 1 ondergrondse container die wel eens stuk of bevroren is.



Regelmatig weigerende ondergrondse containers.



Vaak puilt de container uit, stinkt.



Voor de grijscontainer is om de 14 dagen te lang vooral bij warm weer, stank en maaien. ondanks verpakken.



Vooral de bruine bak zit na een week al vol.



Vooral in de zomer is overlast van maden en vliegen erg groot.



Vooral in het weekend zijn deze vol of geblokkeerd. Misschien kunnen deze vlak voor het weekend nog
geleegd worden. Het gevolg van deze volle containers, dat er toch nog mensen zijn, die hun vuil ernaast
zetten.



Vuil wat bij legen van containers op straat valt laat personeel liggen en wordt zwerfvuil.



Vuilniswagen negeert eenrichtingsweg!



Vuilniszakken passen niet in die stomme diftarbakken akelig stom besloten en geregeld indertijd.



Wonen nu een jaar in een nieuwbouwwoning. Moet 2 straten verder afval brengen, en er is nog steeds geen
gft-container.



Zomers meer groenafval.



Zomers vaker groene (stink) bak legen.



Zwarte bakken te klein.
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3. Antwoorden op de vraag of men suggesties of opmerkingen heeft over de
ondergrondse containers.
Van de respondenten wisten er 1.086 dat de gemeente Zoetermeer de bovengrondse containers voor glas, papier, textiel en plastic verpakkingsafval in de eerste helft van 2011 heeft
vervangen door ondergrondse containers. Daarvan hebben er 271 de vraag beantwoord of
ze suggesties of opmerkingen over deze ondergrondse containers hadden. Hun, mogelijk
niet altijd even duidelijke of relevante, antwoorden volgen hieronder.


(Diftar)opening is te klein.



(Soms) eerder laten legen bij winkelcentra. Containers zijn te vol, en papier etc. ligt ernaast.



(Zeer) goede impuls voor aanzien omgeving.



A.u.b. zorgen dat ze niet gaan ruiken.



Afstand is groot vanaf huisadres.



Afvalbak erbij plaatsen voor de plastic tasjes of een container hiervoor.



Als het warm weer is doet het scherm waar je de chip voor moet houden het niet, je hebt dan 1 zwart blok.



Beter aangeven waar de 3 dichtstbijzijnde bij mijn huis zijn.



Bij (tijdelijk) winkelcentrum Oosterheem ook plaatsen.



Bij het sluiten van de stortbak maakt deze veel herrie, misschien een idee om deze te dempen.



Bij Hoogvliet staan nog bovengrondse containers.



Bij storing en/of vol tel.nr. voor calamiteiten.



Bij storing kan je met je pasje niet bij andere ondergrondse containers terecht.



Bij WC de Vlieger staat vooral in 't weekend veel vuil ernaast, bakken zijn dan vol, lijkt wel vuilnisbelt. Vooral
plastic afval: misschien vaker legen of container erbij.



Bij winkelcentra papier + glas vaak overvol / ook plastic vaak overvol.



Capaciteit voldoende. Jammer dat ze op de Paletsingel zijn weggehaald.



Containers bij wc Rokkeveen vaker legen daardoor geen zwerfvuil.



Containers voor plastic zitten vaker vol: meer containers voor plastic.



Containers, eromheen beter schoonhouden, spuiten.



Controleren hoe vol ze zijn en desgewenst eerder legen om zwerfafval te voorkomen.



Dat er geluidsoverlast door plaats vindt en dat er vuil naast de containers ligt vind ik niet aangenaam, ze
zitten vaak vol.



Dat sommige mensen nog hun vuilnis naast de containers zetten en het er niet ingooien!



De "groen" container staat nogal eens op "vol".



De bak waar de vuilniszak ingaat is te klein, voor een normale afmeting vuilniszak.



De containerbak voor vuilniszakken is te klein.



De containers vaker schoonmaken! En zorgen dat ze na 23.00 uur nog open kunnen.
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De containers voor plastic zijn vaak overvol, dus rommel eromheen.



De containers zitten vaak vol, waardoor mensen hun tassen gewoon naast de container zetten, niet de
bedoeling lijkt me.



De glascontainer moet een grotere opening hebben.



De groene en bruine bakken vervangen niet alleen bij flats.



De invoer voor vuilniszakken is te klein en voor GFT belachelijk klein.



De klep v/h plastic afval sluit te stroef, te strak, waardoor die met 2 handen bediend moet worden.



De klep v/h plastic had wel iets groter mogen zijn.



De klep van de plasticcontainer mag wat groter, te smal.



De laadkleppen mogen wel iets groter.



De ondergrondse plastic. De ingang van de container is te klein.



De ondergrondse voor plastic zit wel snel vol.



De opening iets groter, er past niet goed een volle zak in.



De opening is niet zo groot, niet alles kan erin.



De opening voor het vuil is onhandig.



De opening voor plastic afval is eigenlijke net te beperkt.



De openingen zijn wat aan de kleine kant.



De oranje plasticcontainers zijn te weinig. Papiercontainers zitten snel vol.



De papier- en plasticcontainers zijn vaak vol en dan wordt het afval ernaast gedeponeerd.



De papiercontainer zit vaak vol.



De papiercontainers zijn te snel vol. De troep naast de containers is storend.



De papiercontainers zijn vaak vol, alles ligt ernaast, misschien iets vaker legen?



De plasticcontainer is vaak vol. Sugg. vaker legen.



De schuifbak waar de zak in moet is veel te klein!



De tijden anders instellen. Tot minder laat ivm overlast.



De vuilcontainers in de wijk met batches hebben vaak een storing.



De vulgaten voor plastic afval mogen wel ruimer zijn.



Deze worden te weinig geleegd (Samanthagang).



Dit zijn dingen die geen stank hebben en ook niet bij lang liggen schadelijk kunnen zijn, huisvuil wel!



Doe dit ook voor "gewoon" huisvuil.



Doe het zonder gele penning zoals in Den Haag. Vaak vol of kapot.



Duidelijk vermelden telnr. igv volle container.



Dure grap, alleen om aangezicht te verbeteren?



Een (vierkante) gleuf maken in glasbak, ivm deponeren plat glas als fotolijsten.
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Een gewone vuilnisbak voor plastic tasjes/restafval.



Een glas- en papiercontainer bij elke flat.



Een manier bedenken om de plekken als illegale dump van grofvuil te voorkomen. Het wordt wel netjes
opgeruimd, dat is wel fijn.



Een voor verf oude medicijnen enz.



Er is op sommige locaties niet gedacht aan voldoende/ruim stopgelegenheid maw je kunt je auto niet kwijt.



Er mogen er meer komen vooral voor plastic.



Er mogen wel meer containers voor plastic bij (verspreid).



Er staan vaak nog losse zakken naast. De opening v/d container is vrij klein.



Er zouden ook containers voor lorren moeten zijn.



Financiële vergoeding voor inlevering plastic.



Gat textielcontainer is te klein.



Gebruik het weinig.



Geef iedereen een pasje met code.



Geregeld zijn ze te vol (vooral textiel), misschien vaker leegmaken?



Geweldig.



GFT containerruimte is vaak te klein, te vaak vol.



Glascontainers geluidsarm maken.



Goed bijhouden met legen.



Goed initiatief.



Graag op meer plaatsen, voor iedereen geschikt maken.



Graag prullenbakken! (ivm deksels van glas etc.).



Graag z.s.m. plaatsen in wijk 18.



Groencontainers nogal eens buiten werking door verkeerd gebruik. (takken niet klein gemaakt).



Groot glaswerk moet naar depot, wat een aantal mensen nooit doen, ligt dan naast container met kans op
ongelukken.



Grotere bakken.



Grotere containers voor papier en plastic.



Grotere gaten plastic afval-containers.



Grotere klep zodat je de vuilniszak er niet in hoeft te proppen.



Grotere opening voor het plastic.



Grotere opening, beveiliging voor vingers.



Grotere openingen karton en glas!



Had het graag wat dichterbij.



Handig als de container meldt dat hij vol zit (aan de gemeente).
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Heel veilig en goed voor gezondheid.



Hele verbetering!



Het gebeurd wel eens dat de containers vol zitten (papier & kleding).



Het is geen zooitje en de stank is minder.



Het is goed zo.



Het is jammer dat er geen container is voor groen afval. Vaak zijn de gewone containers snel vol vooral in
snoeiperiodes en ze worden maar 1 x p 14 dagen opgehaald. Bovendien is er op ophaaldagen geen "na-rooi
service" dus 5 min te laat: pech!



Het is mij een raadsel, waarom ik voor plastic afval heel ergens anders heen moet dan voor de rest.



Het komt wel eens voor dat de ondergrondse cont. vol zijn. Dan wordt het een troep daarom heen! Daar
beter op letten a.u.b.



Het neemt minder plaats in.



Het staat erg netjes want je ziet geen zwerfvuil meer.



Het vak voor het plastic mag op sommige plekken wel iets groter.



Het zorgt hier wel voor meer zwerfvuil, ik denk vooral als mensen bij harde wind niet goed opletten, bij het
weggooien in de containers, of als ze vol zijn de troep naast wordt gezet.



Het zou fijn zijn als plastic per zak aangeboden zou kunnen worden (ik denk dat er dan meer gebruik van
zou worden gemaakt).



Hinderlijk dat soms vuil ernaast gedeponeerd wordt.



Hoe meer er worden geplaatst, hoe schoner de buurt blijft.



Iets aan de stank doen!



Iets vaker legen.



Ik mis containers bij de kleinere winkelcentra.



Ik vind dat ze in elke buurt moeten containers plaatsen.



Ik wil ze graag dichter bij mijn huis zijn.



Ik woon op een flat, de ondergrondse containers zijn vlak bij de ingang. In de zomer v.b erg warm weer, veel
last van stank en vliegen. Is er wat aan te doen voor deze ongemakken?.



Ik zelf zou ook wel ondergrondse huisvuilcontainers willen.



Ik zou heel graag een eigen papiercontainer willen die de gemeente maandelijks komt legen zoals in mijn
oude woonplaats.



In 't Stadshart zijn er (nog?) geen ondergr. containers, noch apart plastic afval!



In elke straat plaatsen in plaats van zwarte en groene containers.



In Seghwaert is nog geen plastic container! (eind 2011!).



Ingangen soms te klein.



Inhoud te klein. Daarom zetten mensen hun afval ernaast.



Inwerpvak soms vergroten, klem dat je klep open kan laten staan (plastic).



Is je normaal gebruikte container vol zou het handig zijn als je terecht kan in je directe omgeving bij andere
containers.
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Is prima geregeld, hygiënisch.



Is prima zo ondergronds.



Is prima zo!.



Jammer dat de bovengrondse delen vaak het uitzicht versperren naast een uitrit.



Je weet nu precies waar je plastic en glas kunt kwijtraken.



Kan er ook nog 2 bijkomen voor batterijen en frituur vet/olie.



Kan niet beter.



Kinderen kunnen makkelijk hun handen klemmen aan de snel dicht vallende kleppen.



Kledingbak eerder legen. Zit vaak vol en dan krijg je de bak niet meer dicht.



Kunnen mensen met een scootmobiel wel vuil inleveren?



Kunnen ze niet meer maken. Bijv. in Palenstein? dus bij iedere flat.



Kunststof snel vol + plaatsen bij de woningen ipv winkelcentra.



Laadklep is krap.



Laag bij de grond, je moet erg bukken om er iets in te gooien.



Leidt tot milieuvervuiling in de grond.



Meer aanbiedplaatsen.



Meer bekendheid geven aan waar die 'eilanden' zijn. Zorg dat men op alle 'eilanden' alle soorten kwijt kan
(plastic, papier, enz.).



Meer containers voor kleding.



Meer controle er staat veel troep naast.



Meer controle, men plaats 't er gewoon naast soms.



Meer dan 1 containersleutel per huishouden svp.



Meer groencontainers, herhaaldelijk buiten werking.



Meer plastic ondergrondse vaak te vol.



Meerdere malen ledigen. Vooral voor het weekend.



Meerdere milieupassen nodig.



Mensen die er kartonnen dozen neerzetten bekeuren.



Misschien een demp. laag aanbrengen tegen lawaai.



Misschien grotere gaten in de glas containers.



Misschien kunnen ze ook bij ons in de buurt komen te staan.



Moet op meerdere plekken komen te staan.



Moeten ook in de wijk komen.



Nadat deze zijn geplaatst op de Houtsingel is er minder zwerfvuil.



Neem eens een bezem mee!
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Niet beschikbaar in onze straat.



Niet te dicht bij woonhuizen vanwege lawaai en rommel.



Nu kunnen mijn kinderen veilig naar school.



Nu nog ondergrondse containers voor huisvuil.



Om dat in alle wijken te doen.



Omgeving beter schoon houden (glasscherven).



Omgeving beter schoonhouden.



Ondergrondse container of GFT moet iets groter zijn.



Ook 's nachts beschikbaar, je hebt gewoon je pasje.



Op goede plek (en er niets naast zetten).



Op meer plekken aanbieden.



Op meerdere plaatsen plastic containers (ook aan de Lijnbaan) met een grotere ingang.



Op tijd legen om zwerfvuil te voorkomen.



Op tijd legen, ik ben blij dat ik er niet in de buurt woon, veel zwerfvuil.



Op tijd legen!



Op zich tevreden, maar treffen wel regelmatig vol. Iets vaker legen zou beter zijn (om vuil op straat, muizen
etc. te voorkomen).



Opening erg klein.



Opening somt wat (te) klein.



Openingen voor oud papier groter.



Openingen zijn te klein, klep valt soms op hand.



Papierklep minder zwaar maken zodat je vingers er niet tussen blijven zitten.



PET ook opnemen bij de laatste containers.



Plaats er 1 bij ons in de straat! (Andoornvaart).



Plaats er een storingsnr. op!



Plastic bak snel vol waardoor er troep naast gezet wordt ziet er vies uit.



Plastic container soms vol.



Plastic containers soms vol.



Plastic containers zouden meer bij flats moeten staan.



Plastic mag vaker geleegd worden, anders leggen mensen het gewoon ernaast.



Plastic te snel vol.



Plastic vaker legen.



Plastic verzamelbakken erbij met grote openingen.



Prima geregeld.
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Prima zo.



Prima, mits ze op tijd worden geleegd!



Proberen meer te plaatsen bereikbaarheid.



Reiniging na ophalen van vuil.



Rokkeveen ook?



Rond de Groenblauwlaan zijn de papierbakken vaak vol.



S.v.p. bovengrondse groenafval b.v herfstblad!



Sommige zijn erg laag, veel bukken.



Soms iets eerder legen.



Soms is de plastic container vol als ik langskom.



Soms te vol, zeker de plastic container.



Soms worden de containers te laat geleegd: puinhoop ernaast.



Soms zijn de containers vol en liggen de zakken ernaast.



Soms zijn de papiercontainers vol. Misschien vaker legen.



Soms zijn ze vol.



Soms zitten ze vol waardoor je het er naast moet zetten.



Staan op te weinig plaatsen.



Staat netjes.



Te vaak storing, waardoor ze niet openen.



Te weinig plastic bakken bij de winkelcentra.



Te weinig toezicht. Vooral bij flats. Wat er niet in gaat, donder je er maar naast.



Te weinig, te vol.



Tijdig legen, volle containers!



Tijdig legen.



Tijdig legen. Met name plastic.



Troep eromheen (soms) tijdig opruimen/ophalen.



Uitbreiden.



Vaak snel vol, rij vaak naar andere locatie: opgelost!.



Vaak storingen.



Vaker 'n ronde doen om zo nodig eens extra te legen.



Vaker ledigen.



Vaker legen (regelmatig) kan er niets meer bij.



Vaker legen omdat ze nog al eens vol zijn en er dan niets meer in kan.



Vaker legen, zijn regelmatig vol.
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Vaker legen.



Vaker legen.



Vaker legen/papier etc.



Vaker schoonmaken svp! Plakken en stinken, piepjes doen het vaak ook niet, scherm is slecht leesbaar.



Vaker schoonmaken, er wordt nogal eens iets naast gegooid.



Veel beter het stinkt niet meer, en alles gaat er in, niks blijft buiten de container.



Vegen na het legen vd containers (ligt veel glas naast).



Verbeter de reactiesnelheid en storingsmeldingen.



Via Bureau Halt regelmatig schoonhouden.



Vind het een heel goed idee, wandel naar de containers toe!



Vind het onnodig de oude voldeden prima geld had beter aan iets anders besteed kunnen worden.



Vind het prima werken zo.



Voor de (tijdens) feestdagen meer containers legen! Het gebeurt wel eens dat de container papier vol is. Er
wordt dan papier met name grote dozen naast de container gedumpt.



Voor huisvuil (Diftar) zou welkom zijn.



Voor mij goed bereikbaar.



Voor plastic verp. afval slecht toegankelijk, nare klep!



Vooral het plastic wat nu gescheiden wordt, heel belangrijk, ik doe alles.



Vooral papier vaak vol.



Vrolijke kleuren!



Vulopening vergroten.



Want het is netter, maar vaak niet toereikend wat ruimte betreft (met name plastic).



We missen een flessenbak.



Wel vaak te ver als je ouder bent.



Wellicht iets aan de opening, soms grote stukken karton of plastic.



Werkt goed.



Werkt goed. Veel netter dan bovengrondse containers.



Werkt prima.



Worden soms onvoldoende geleegd waardoor er van alles naast gezet wordt.



Ze blijven nu lang open 's avonds, misschien eerder sluiten ivm herrie.



Ze geven een opgeruimde uitstraling.



Ze moeten dichter in de buurt komen.



Ze moeten groter.



Ze nemen wel veel ruimte (parkeren) in beslag in De Leyens.
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Ze zijn op een mooie manier weggestopt en ze stinken niet.



Ze zijn prima en minder lawaaierig.



Ze zijn te laag. je moet bukken om je spullen erin te gooien.



Ze zijn vies en de opening is te klein (met name plastic).



Ze zouden wat vaker schoongemaakt kunnen worden.



Zet ze overal ook in de oudere wijken.



Zie toch nog "vuil" naast de containers.



Ziet er goed uit.



Ziet er goed verzorgd uit weinig zwerfafval.



Zijn veel te laag, dat geeft rugklachten.



Zitten vaak vol.



Zitten wel vaak al vol.



Zonde geld, andere was ook goed.



Zou graag bij AH Petuniatuin een plastic container zien.



Zou graag weer containers op de Paletsingel terug zien.



Zoveel mogelijk toepassen.
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