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RESULTATEN PLASTIC, BLIK en DRANKENKARTONS (PBD)

1.1

Achtergrond
In september 2015 heeft de afdeling JaBo/Onderzoek en Statistiek, in opdracht van de
afdeling Afvalinzameling, een onderzoek (nulmeting) gehouden in een aantal
straten/blokken in de wijken Rokkeveen en Oosterheem naar een in te voeren
proefproject van de inzameling van plastic, blik en drankenkartons (PBD).
Er zijn toen huis-aan-huis A5 kaartjes met vragen verspreid die men kon invullen en
terugsturen naar de gemeente.
In december 2015 is een tussenevaluatie gehouden in hetzelfde gebied als de
e
nulmeting. Het onderzoek is iets anders uitgevoerd dan de 1 keer.
De tussenevaluatie is via een huis-aan-huis mailing gegaan. In de mailing stond onder
andere een link naar een digitale enquête vermeld.
In totaal hebben 123 bewoners uit de geselecteerde woningen in Oosterheem en
Rokkeveen de moeite genomen een digitale vragenlijst in te vullen waarvan 72 uit
Rokkeveen en 51 uit Oosterheem.

1.2

Scheiden van PBD van het overige afval
In de nulmeting is gevraagd in hoeverre men al geheel of gedeeltelijk het PBD afval
scheidt van het overige afval. Bijna één op de vijf respondenten deed dat toen nog
niet en 7% van de respondenten was dat ook niet van plan In totaal zei 34% toen
gedeeltelijk te scheiden en 34% deed dat al volledig.
Uit de tussenevaluatie zegt 68% van de respondenten plastic, blik en drankenkartons
(PBD) te scheiden van het overige afval van hun huishouden. Eén op de vijf (20%)
zegt het PBD gedeeltelijk te scheiden van het overige afval.
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Grafiek 1.

Mate waarin respondenten het PBD afval scheiden van het overige afval in het
huishouden (n=123)
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Naar wijk uitgesplitst blijken relatief meer respondenten uit Rokkeveen dan uit
Oosterheem het PBD afval geheel of gedeeltelijk te scheiden van het overige afval
resp. 97% in Rokkeveen en 77% in Oosterheem.
Tabel 2.

Mate waarin de respondenten nu al PBD scheiden van het overige afval
Scheidt u na al PBD van het overige afval van uw huishouden?

ja,
volledig

ja,
gedeeltelijk

nee,
doe ik
(nog)niet

weet niet

Totaal

Wijk

Rokkeveen

84,7%

12,5%

2,8%

-

100% (n=72)

Oosterheem

45,1%

31,4%

21,6%

2,0%

100% (n= 51)

Totaal

68,3%

20,3%

10,6%

0,8%

100% (n=123)

1.3

Mening over de gescheiden inzameling van PBD tot nu toe
Aan alle respondenten die het PBD geheel of gedeeltelijk scheiden van het overige
afval (109 respondenten) is gevraagd of ze nu meer, minder of een gelijke
hoeveelheid PBD aanbieden als voor de proef met de gescheiden inzameling van
PBD.
In totaal geeft 41% van hen aan nu meer PBD aan te bieden dan voor de proef.
Daarnaast zegt 54% dat dit ongeveer gelijk is aan wat men voorafgaand aan de proef
aanbood. Bijna 5% zegt minder PBD aan te bieden.
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Grafiek 2.

Biedt men meer, minder of een gelijke hoeveelheid PBD aan dan voor de proef?
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Naar wijk uitgesplist blijkt dat van de respondenten uit Rokkeveen 47% en van de
respondenten uit Oosterheem 31% zegt nu meer PBD aan te bieden dan voor de
proef.
Tabel 2.

Gedrag van inzameling na invoering van proef met gescheiden inzameling van PBD
naar wijk
Biedt u nu meer, minder of een gelijke hoeveelheid PBD aan dan voor de proef met de
gescheiden inzameling van PBD?
meer

gelijke hoeveelheid

minder

Totaal

Rokkeveen

47,1%

50,0%

2,9%

100,0% (n=70)

Oosterheem

30,8%

61,5%

7,7%

100,0% (n=39)

Totaal

41,3%

54,1%

4,6%

100,0% (n=109)

Wijk

Van de respondenten die het PBD scheiden van het overige afval, zegt 58% de
gescheiden afvalinzameling van PBD als een verbetering te zien. Daarnaast zegt 16%
er neutraal tegenover te staan (geen verbetering, maar ook geen verslechtering).
Meer dan een kwart (27%) noemt de gescheiden inzameling zoals die nu plaatsvindt
een verslechtering.
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Grafiek 3.

Mening over hoe de gescheiden inzameling van PBD tot nu toe bevalt
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Met name de respondenten uit Rokkeveen vinden de proef met de gescheiden
inzameling van PBD een verbetering (69% van de respondenten).
In Oosterheem vinden evenveel respondenten de proef een verbetering als een
verslechtering namelijk 39%.
Tabel 3.

Mening over de gescheiden inzameling van PBD tot nu toe per wijk
Hoe bevalt de gescheiden inzameling van PBD u tot nu toe?

zie het als een
verbetering

neutraal (geen
verbetering, maar
ook geen
verslechtering)

zie het als een
verslechtering

Totaal

Rokkeveen

68.6%

11,4%

20,0%

100,0% (n=70)

Oosterheem

38,5%

23,1%

38,5%

100,0% (n=39)

Totaal

57,8%

15,6%

26,6%

100,0% (n=109)

Wijk

Alle respondenten mochten hun gegeven antwoord toelichten. In tabel 4a tot en met
tabel 4c worden de toegelichte antwoorden van de respondenten uit Rokkeveen
weergegeven en in tabel 5a tot en met tabel 5c staan de toelichtingen van de
respondenten uit Oosterheem.

6

Tabel 4.

a.

Toelichtingen van de respondenten uit Rokkeveen over de gescheiden inzameling
van PBD
Zie het als een verbetering omdat:


Blik gaat nu ook apart



De centrale afvalbakken zijn soms vol, thuis is er voldoende ruimte. Het is een kleine
moeite om plastic verpakking en drinkpakken in elkaar te drukke, zodat zij niet veel
ruimte innemen. Helaas doet niet iedereen dat.



De extra scheiding geeft ons extra containers die wij als gezin echt nodig hebben.



Doordat er een container aan huis staat is het inzamelen veel makkelijker, geen gesleep
meer met een tas vol naar de algemene inzamelcontainers. Ik was verbaasd hoeveelheid
plastic etc., de restafvalcontainer raakt niet meer vol.



Elk beetje helpt, maar tis wel een typische linkse clown die dit bedacht heb vermoed ik.
Maar ja die worden vaak vanzelf rechts.



Er kan nu meer bij, o.a. karton, blik, metaal.



Er wordt nu meer gescheiden + plastic is het meeste en dit kan je nu dichtbij in eigen bak
stoppen, waardoor je minder hoeft te verzamelen om het eens per week verder op in de
containers te doen



geen gesleep met plastic naar het inleveradres pakken vla zonder sluitdop kunnen
meteen in de container, die gingen voorheen in het restafval



gelijk buiten scheiden en niet binnen verschillende bakken voor al het te scheiden afval



Gemak



gemak van een eigen container, zodat we het niet meer naar een inzamelpunt hoeven te
brengen



Gemakkelijker dan opsparen en met tassen naar de inzamelpunten



Goed dat PBD wordt gescheiden, dit dezen we hiervoor niet. Wel verbeterpunten nodig
(de PDB-container is te groot, de restafval-container is te klein)



Heb aparte plasticbak in keuken werkt prima zo!



Het is een makkelijke manier om afval te scheiden.



Het is handig dat je het al het plastic eenvoudig in je container thuis kunt doen.



Het is niet meer nodig om PBD afval bij een daarvoor bestemd depot in te leveren.



Het is verbazingwekkend hoeveel PBD je als gezin hebt. Daardoor is de hoeveelheid
restafval heel sterk verminderd. Vanuit milieuoogpunt vind ik het dan ook een hele goede
zaak om de proef door te zetten.



Het is wel bewerkelijker het afval nog meer te scheiden, maar als het milieu er minder
mee belast wordt, heb ik het er graag voor over.



Het kost minder moeite om nu pbd te scheiden en speciaal naar een container te gaan
om dit aan te bieden



het scheelt veel in de hoeveelheid overig afval en het kost nauwelijks meer moeite. Ik wil
het graag zo blijven doen.



Hiervoor heb ik geen afval gescheiden. Maar die derde container in de tuin vind ik wel
zonde van de ruimte in de tuin.



Hoef nu pbd afval niet meer naar container te brengen.
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hoeft niet meer de verzamelen (direct in container) en naar de pbd plaats te gaan.



Ik hoef niet meer ergens naartoe te lopen om de plastic afval weg te brengen.



ik hoef nu niet elke keer naar de verzamelplek.



ik vind de bak erg fijn. Het stinkt minder omdat je het afval direct in de bak plaatst



In het begin van de proef waren wij het er niet mee eens dat de grote grijze bak werd om
geruild voor een kleine grijze bak. Maar als ik nu kijk dat zit er vele malen minder in de
grijze bak dan voorheen.



Je wordt veel bewuster van welk afval je hebt. Je scheidt het en maakt je bewust van
hoe veel afval we produceren. Wij zijn minder afval gaan produceren. Heel goed initiatief
door de gemeente!!



met een eigen container hoeven we niet meer naar een inzamelpunt



Moest even wennen aan de oranje bak.



Niet meer noodzakelijk zakken naar het winkelcentrum te brengen



Normaliter liep ik naar het afvaleiland met het PBD-afval en nu naar de container. Is dus
wat efficiënter.



op deze manier ben je eerder geneigd het aan te leveren. Als je het zelf moet
wegbrengen gebeurd het wel eens dat je niet alles aanlevert



Praktische oplossing. Geen gesleep naar verzamelpunten en hygiënisch



prettig om aan huis te scheiden en dat het opgehaald wordt



prettig om een bak in de tuin te hebben en niet iedere week zakken vol plastic te moeten
brengen.



Scheiden van pbd kost weinig moeite



Simpele manier om een steentje bij te dragen.



veel bewuster omgaan met het afval maar ook de aankopen kijken wij ernaar



Vind het helemaal top scheiden het nu nog meer in dan eerst.



Voor de proef gooide je vuil plastic (verpakking vlees, vis) bij het vuil. Met extra bak gaat
het daar in. Hoeveelheid grijs vuil is veel minder.



Voordien moest ik met het pdb naar een afvalplek fietsen. Dat vond ik zeer lastig. Je
moet dan wel heel gemotiveerd zijn om PDB te scheiden.



voorheen hield ik drankkartons en blik niet apart en nu wel.



Voorheen kwam het in de restafval



Voorheen moest ik bijna dagelijks naar de afvalcontainer lopen. Dit is veel makkelijker.



Wij zijn er ons nooit bewust van geweest hoeveel plastic verpakkingen er zijn. Door het
te scheiden wordt je daar meer bewust van.

b.

Neutraal (geen verbetering maar ook geen verslechtering)omdat:


De pbd-container staat bij ons om de hoek, dus daar bracht ik het normaliter heen



het is niet moeilijker of lastiger geworden



Ik bracht mijn pbd altijd naar de inzamelboxen waar ook oud papier naartoe moet. Dat
beviel prima. Extra box voor pbd bij mijn huis is voor mij niet nodig. Mocht pdb bak
definitief worden ingevoerd, dan kan frequentie van ophalen zeker omlaag. Scheelt ook
weer in de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.
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Ik deed het afval altijd al in een plastic (brood)zakje en bracht het naar de container op
weg naar mijn werk



Ik vind het zeer vervelend dat er een extra container in mijn tuin staat. Heb liever een
droppunt extra in de wijk.



In de tuin hebben we geen goede plek voor een derde container. De ondergrondse
containers zijn op loopafstand en zijn wat ons betreft prima. We gebruiken liever deze
containers dan dat we een derde container in de tuin moeten zetten.



Moet nu meer nadenken maar de hoeveelheid blijft het zelfde



Voor mij persoonlijk maakt het geen verschil in welke bak ik mijn afval gooi. Het kost iets
meer moeite, maar ik heb daar geen probleem mee.

c.

Zie het als een verslechtering, omdat:


3 afvalbakken in de voortuin vind ik toch echt teveel van het goede. PBD-bak is de
grootste en na 2 weken voor nog geen 1/8 gevuld. Ga niet voor ieder plastic ding naar
buiten. Binnenshuis afvalbak heeft maar 2 afvalscheidingen. Het is dus meer een praktisch
probleem. Maar grootste ergernis is 3 grote lelijke bakken in de tuin.



3 bakken (ruimtebeslag + aanbieden 3 bakken i.p.v. huidig 2)



De container voor restafval is veel te klein en wij vinden het niet handig dat we nu twee
vuilnisbakken in de keuken moeten zetten.



De grote container moet beschikbaar blijven voor restafval. De kleine zwarte container
voor PBD



DE verslechtering zit niet in het scheiden maar wel door de extra container in mijn tuin.
Vindt dat echt een hindernis om dit te blijven doen.



Een bak extra in de tuin die ik niet gebruik. Een kleinere bak voor restafval, voor ons twee
genoeg maar niet voor een gezin.



Er staat een extra container in de tuin en extra afvalbak in de keuken. Neemt te veel plek
in en is niet mooi. Onduidelijkheid over bijvoorbeeld een chips zak die niet mag, maar een
drankkarton pak met folie binnenkant wel.



Erg onhandig allemaal Te weinig ruimte voor ander afval



Ik heb geen plek voor die container en vind de grijze container voor het overig afval nu
veel te klein!



Ik moet nu 1 extra afvalbak in mijn keuken op mijn eigen kosten aanschaffen. Dus 2
afvalbakken in mijn keuken. wat mij meer ruimte kost en het ziet er niet uit. En in mijn tuin
heb ik nu 3 lelijke containers staan waarvan 1 oranje gekleurd. Ik heb al een klein tuintje.
Uitzicht in mijn tuin is dus ook verslechterd.



Meer afvalbakken binnen nodig en meer ruimte kwijt voor de containers buiten



meer handeling om de bakken aan te bieden. De kleine grijze bak zit erg snel vol, eigenlijk
te klein om 2 weken te overbruggen.



twee zwarte containers is teveel. De restbak is te klein en de kartonnenbak is te groot.
Waardoor je hier toch afval in gooit wat er niet in hoort. Vreselijk onhandig en ben er totaal
niet blij mee.



waardeloos een 3e container
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Tabel 5.

a.

Toelichtingen van de respondenten uit Oosterheem over de gescheiden inzameling
van PBD
Zie het als een verbetering omdat:


Beter voor het milieu. Fijn om daaraan bij te kunnen dragen. Het splitsen kost daarvoor
geen extra inspanning.



Bijdrage aan het milieu



Eerder kwam het er niet van om plastic te scheiden. Nu we het aan het begin van de straat
kunnen inleveren doen we het wel.



goed voor milieu. wel jammer dat ik verder moet lopen voor restafval. Voor mijn sleutel
mijn sleutel voor slechtzienden is de tekst nog niet aangepast.



grote hoeveelheid, nu dicht voor de deur aan te bieden. Ook vleesschalen en andere
viezere plastic kan nu aangeboden worden



Het is goed maar niet helemaal duidelijk wat wel en niet. Omschrijving is niet helemaal
duidelijk



Het is handig dat je het nu dicht bij huis kunt inleveren. Nadeel is dat er toch nog restafval
in de PBD container wordt gegooid. (Wordt die partij dan afgekeurd??) Ik ben dan geneigd
om mijn eigen gescheiden afval naar een afvaleiland te brengen.



het is makkelijker om een grote zak met plastic afval in 1 keer in de afvalcontainer te
gooien. Toen ik het nog moest wegbrengen naar een verzamelpunt was vreselijk irritant
omdat daar geen grote plasticzakken met afval in pasten, moest je alles weer uit de zak
halen en stuk voor stuk in de container gooien en dan maar hopen dat je je hand er niet
tussen kreeg! Dit is een grote vooruitgang



Het scheelt als de bewoners zelf al voor sorteren



Het scheiden van het afval gaat nu veel makkelijker. Eerder deed ik dit veel minder omdat
je heel snel veel plastic afval hebt. Dat is dan lastig in te leveren 1 keer per week. Nu kan
ik elke dag het plastic weggooien.



Je wordt geconfronteerd met de grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Daar ligt een
mooie taak bij de overheid ter verbetering. Scheiding begint al bij de productie, vervolgens
in de winkel en dan thuis. Daar scheiden wij direct na gebruik. De PBD container staat
150m van ons huis. Soms werpen we het daar in, soms in de HERO bak in Seghwaert, op
weg naar m.n. werk.



makkelijker weggooien en daardoor wordt de drempel lager. tevens gaat alle blik en karton
er nu ook bij. dat is best veel.



Omdat de container bij de andere containers staat kun je alles in een keer meenemen.



Plastic waar vlees in zat gaat snel stinken dus dit kwam eerst bij het gewone afval en nu
direct in de nieuwe container.



Voorheen scheidde ik het afval niet zo goed als nu, nu is er een container om de hoek.
eerst moest ik er voor naar een milieu eiland rijden.
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b.

Neutraal (geen verbetering maar ook geen verslechtering)omdat:


Als het zeker is dat er een pdb bak blijft, dan kan ik een extra afvalbak voor thuis aanschaffen.
Zorg erg a.u.b. voor dat er dan 3 bakken zijn: gft, pdb èn restafval!



Als ik het papier en de flessen wegbreng neem ik ook het pbd mee. Is, vind ik,
handiger/makkelijker



Ik maak geen gebruik van de pbd bak in de straat, maar doe dit bij de pbd afvalbak die bij de
glasbak etc staat.



Ik moet nu 4 verschillende afvalbakken hebben. Plastic, karton, gft, afval, ten opzichte van
voorheen 1 afvalbak, ik moet naar 4 verschillende punten lopen de afvalcontainer moeten we
nu veel verder voor lopen, dan voorheen.



Ik word gek van een bak voor dit, een zak voor dat, een emmer voor weer wat anders enz.



Omdat ik altijd al het afval gescheiden inleverde maakt het voor mij niet uit. Nadeel is dat de
container voor het restafval nu iets verder van mijn huis verwijderd is. Ik heb het gevoel dat er
mensen zijn die het restafval nu bij het PBD gooien omdat ze te lui en te asociaal zijn om het
restafval weg te gooien waar het hoort omdat ze iets verder moet lopen! Jammer!



Twee vuilnisbakken is niet handig. Vuilniszakken gaan eerder stinken omdat ze minder snel
vol zitten. Het weggooien is geen probleem en het scheiden ook niet. Moest wel een extra
prullenbak kopen.



zolang er om de hoek een milieupark is (Hugo de grootlaan) waar ik alles kwijt kan, maak ik
geen gebruik van omgebouwde containers. Het wordt anders als ik daar ook papier en glas
kwijt kan, dit gaat m.i. niet werken.

c.

Zie het als een verslechtering, omdat:


de opzet van het verwijderen van een restafvalcontainer en het plaatsen van een PBD is een
onzinnige actie die geen toegevoegde waarde heeft. Het motiveert niet om meer afval te
scheiden laat staan meer er in te deponeren. De opzet van de milieu eilanden op plaatsen in
de wijk voor dit soort afval is prima.



Diverse soorten afval scheiden werkt alleen effectief als het ook makkelijk gemaakt wordt en
e.e.a. bij de hand is. Inmiddels moet ik dus 5 aparte bakken in mijn keuken hebben om alle
soorten afval te scheiden. Daar is een gemiddelde keuken niet op ingericht of ruim genoeg
voor.



Er zijn al genoeg punten in de buurt om bv plastic weg te gooien. Nu is restcontainer zo ver
weg, niet te doen met zware vuilniszak. Daarom verdwijnt er veel restafval in pbd bak. Hele
straat baalt van deze proef. Zoiets werkt niet. Moet uit de mensen zelf komen. Restafval veel
verder van huis......heel slecht idee!



Het is van de zotte dat deze test wordt gedaan ten koste van het restafval depot. Daar waar
de plasticbak stond/staat is prima! Nu delen met meerdere huishoudens betekent eerder vol
en veel verder lopen. Wie heeft dit kunnen bedenken???



Iets wat je het meeste hebt moet je verder voor lopen. Ook zit die container nu telkens vol. Ik
ga niet verder lopen voor mijn dagelijks afval, conclusie is dan ook dat ik dit gewoon in de pbd
stort. Schuin tegenover zit een milieustraat voor de hele wijk, dus zie niet echt het nut van
deze actie in. Het heeft pas nut als de normale huisvuil container er weer bijkomt, dus drie
units.
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Ik ga nog steeds naar centraal afvalpunt en moet nu met regulier afval veel verder lopen niet
handig gezien mijn leeftijd en fysieke toestand



Ik had graag gezien dat er een aparte container naast de bestaande geplaats zou worden.
Omdat een ieder reeds gewend is naar een bepaald plek toe te lopen voor alle soorten vuil.
Nu moet voor pbd naar een ander plek en restvuil weer op een ander plek worden
aangeboden. Dit is geen vooruitgang, alhoewel ik sterk voorstander van gescheiden
verzamelen en aanleveren ben.



Ik loop nu met afval door de straat te sjouwen naar het eind van de vlg straat die soms niet
werkt. Dan kan alles weer terug. Ik vind het veel te ver. Jullie kunnen toch voor in de
Ameidestraat ook een afvalpunt maken.



Ik moet nu veel verder om mijn gewone huis vuil kwijt te kunnen, wat ik niet als prettig ervaar.



Met de verwijdering van de restcontainer ben ik niet blij. Ik moet nu met zware afvalzakken
een heel stuk lopen. Plasticafvalzakken gooi ik, nu nog steeds, in plastic containers langs de
weg.



Moet nu te ver lopen met zware afvalzak naar container. Die ook regelmatig vol is. Kan ik
weer terug. Liever PBD verder weg (zoals de milieustraat die in de straat staat) en afval dicht
bij huis (zoals het was)



Moet verder lopen met soms zware tassen. Het wordt niet makkelijker vooral als je ouder bent.



moet verder lopen voor rest afval. de difterbak is eerder vol.



Verder lopen voor regulier afval, waarbij de container dan ook nog vaak vol blijkt te zijn.
Bovendien moet voor het oud papier alsnog de rit worden gemaakt naar het afvalterrein.



We scheiden al heel lang plastic afval. Ik gooi het altijd in de daarvoor bestemde container
tegenover het Miss Etamgebouw. Dat doen we daar nog steeds, ondanks de plasticcontainer
voor de deur. We vinden het heel irritant dat we nu voor het restafval naar het eind van de
straat moeten met een zware vuilniszak. We willen de RESTcontainer terug!! We gaan de
plasticcontainer niet gebruiken!

1.4

Eventuele suggesties ter verbetering
Aan het einde van het onderzoek is gevraagd of men eventuele suggesties ter
verbetering had. Van deze mogelijkheid hebben een groot aantal respondenten
gebruik gemaakt.


1 grotere container die in twee delen in gescheiden: restafval en andere deel plastic, blik,
drankenkartons.



3 afvalbakken is wel erg veel, vooral als je kleine tuin hebt. Waarom niet bijvoorbeeld 1 bak
gescheiden in 2 delen. Scheelt ook 1x ophalen.



afvalbakken zijn soms vol. wellicht handiger om een paar gft bakken op te offeren ipv de
restafvalbakken



Alleen glas, papier en rest scheiden zodat je maar 1 afvalbak in je keuken hoeft te hebben.



alles bij 1 plaats verzamelen ,nu is meerdere plaats in plaats van 1



als de Pbd bak naast de anderen bakken komt te staan dan zou dat wel top zijn en zullen meer
mensen het afval gaan scheiden
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Als de proef slaagt en deze manier van inzamelen definitief wordt, dan s.v.p. niet 2 dagen achter
elkaar containers ophalen (bijv oranje en groene containers), dit omdat niet iedereen dezelfde
dag zijn container ophaalt, waardoor er verschillende door elkaar staan.



Als persoon alleen ,vind ik een container niet nodig . Voor een gezin ws wel .



Bakken dichterbij maken.



bakken vaker legen, ik sta regelmatig voor volle bakken en kan ik weer huiswaarts met mijn
zak(ken)



Container voor glas/papier



De bak mag kleiner. Er is nu een kleinere bak bijgekomen waar we normaal 1 enkele bak voor
hadden. Eens in de 2 weken zit mijn bak nog lang niet vol met PBD, dus een kleinere bak zou
beter zijn, ook vanwege het feit dat er al een bak bij is gekomen en dat moet je als bewoner ook
een plek geven.



de container voldoet, want mijn gezin telt slechts 3 leden en groter gezin heeft meer afval en kan
dat niet kwijt bij slechts 1x in de 2 weken plastic ophalen



De deksels hadden een andere kleur mogen hebben ipv fel oranje.



De grijze container voor het overig afval moet groter zijn. (Zoals hij was)



De PBD had ipv de container van groenafval moeten komen ipv restafval. Ik vind het echt een
achteruitgang dat ik met mijn restafval nu verder moet lopen naar een ander inzamelpunt. Ik ben
erg ontevreden over deze proef.



De restcontainer terug!! Op een andere plek een extra container plaatsen voor plastic. Dus
zonder dat daar een restcontainer voor opgeofferd moet worden!



direct stoppen



Doorgaan svp



Drie units plaatsen, zorgen dat containers op tijd geleegd worden.



Een extra container aan het eind van de straat (hoek Asperenstraat /Gouderakstraat) omdat er
daar wel plaats voor is. Ik loop liever met een lichte zak met plasticafval een stuk dan met een
zware met restafval .



Eénmaal per maand pbd ophalen, maar wij zijn maar met twee personen dus dat zal niet voor
iedereen gelden.



elke week op dinsdag een van de drie containers ophalen, i.p.v. een extra ophaalactie op
maandag voor de PBD



Geen suggestie alleen de sterke wens dat deze actie tot een definitieve inzameling wordt



gewoon huisvuil niet verder aan hoeven bieden door PBD



Gewoon terug naar het oude. Alle restafval kan je makkelijk scheiden door naar desbetreffende
containers te gaan in de wijk. Mogelijkheden genoeg.



Gewoon weer terugbouwen en niet allerhande flauwekul maatregelen bedenken.



Graag terugdraaien of alle opties op één plek mogelijk maken.



grotere grijze bak



Heel snel terugdraaien naar oude situatie!!!



Het betreft geen verbetering, maar de oranje deksels zijn foei lelijk!



Het werkt niet. Is ver lopen en bak vaak vol



Hiermee doorgaan
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Hou de grote zwarte container voor Restafval en de kleine voor PBD. Nu ligt de verhouding
verkeerd.



Ik ervaar de 240 liter minicontainer als erg groot. Bij een ledigingsfrequentie van 1 x 14 dgn zou
een 120 liter container volstaan.



Ik vind het soms nog verwarrend wat er wel en niet in mag, bij twijfel gaat het nog steeds bij het
restafval.



Ik zou de grote bak het liefste weer willen inleveren.



Ik zou nog meer info, middels voorbeelden, verstrekken over wat wèl en wat niet in PBD hoort.



In elke wijk de groenperkjes rondom bomen strakker en kleiner (kunnen die stinkhonden ook
geen poep achterlaten over de katten maar te zwijgen) en dan parkeren strakker naast de
boomrondjes en dan hou je vanzelf plek over om ondergrondse voorzieningen te kunnen
aanleggen in de straten. Het is 2016, pak door alsjeblieft ipv dat geneuzel. Stilstand is
achteruitgang



Ja een extra ondergrondse container zodat je je plastic bij het droppunt kwijt kan ipv een
container in de tuin.



Ja gewoon alles bij elkaar



Ja plaat die plastic rommel container in de lege gaten die in het wijk zijn en niet een bestaande
rest container dmv stikker ombouwen tot plastic container dat werk niet. Ik wil voor het plastic
best een stukje verder lopen maar niet voor me rest afval



Ja restafvalbak terug en bijv de glasbak of de gftbak! We horen dit vaker terug in de buurt omdat
wij naast de bakken wonen en dus veel mensen spreken



Ja voor in de Ameidestraat een punt erbij maken



Ja, stop met de proef. Het is voor mij veel te ver lopen om nu restafval weg te brengen. Zeker in
dit weer.



Ja, stoppen met de proef en de restafvalcontainer weer openstellen.



JA! De PDB-container (met oranje deksel) is te groot en de Restafval-container (met grijs deksel)
te klein. Suggestie: wissel ze om.VERDER: De communicatie over wat wel PDB en wat geen
PBD is, is onduidelijk en lijkt conflicterend. Voorbeeld: in de recente brief over de Proef
verbeteren afvalscheiding Rokkeveen staat dat drinkpakken zoals van sappen en zuivel PBDafval is, echter op de Plastic Heroes zak staan kartonnen drankverpakkingen bij "wat niet"



Je zou een container kunnen compartimenteren zodat je met 1 bak voor PBD en overig afval kan
volstaan. Voor GFT is aparte bak prima (zo laten).



Jullie moeten de lelijke plastic containers ophalen en gewoon ondergrondse containers plaatsen
op centrale punten in de wijk. De vuilnismannen en de (oude) mensen hoeven niet meer zware
bakken te verslepen en de wijk staat tenminste niet meer elke week vol met containers. Waarvan
als het flink waait de containers op de weg omvallen, wat ook weer voor overlast kan zorgen.



Kan er in de grote ("oude") grijze container voor het restafval geen scheidingswand worden
aangebracht zodat daar zowel het Chate restafval als het PDB-afval in kan? En dan om de twee
weken de hele container legen ipv van nu een derde leegmoment voor de aparte PDB-bak?



Kleine bak voor plastic, grotere bak voor algemeen, ander afval.



Kortere beschrijving van wel/ niet aanbieden



leveren van speciale vuilniszakken die je kunt legen ergens in de wijk op een verzamel punt.
Kleinere containers welke dan vaker of tegelijk worden geleegd
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Meer informatie verschaffen over hoe je organisatorisch in huis de scheiding kan regelen. Een
aantal voorbeelden geven.



nee, prima zo (2x genoemd)



nee, alles naar een milieustraat brengen is makkelijker. Dus proef terugdraaien



Nee, het bevalt prima zo.



Nee, mensen moeten zelf de discipline aanleren om afval te scheiden. In de praktijk gaat dat
moeilijk. Maar mentaliteit kun je moeilijk veranderen, dus je moet wel regels opleggen. Succes



Nee, voor sommigen zal de container wel een positief effect hebben w.b. het inzamelen.



nee. ik ben er erg blij mee dat de mogelijkheid nu in mijn straat is om pbd te scheiden



Of de oude situatie handhaven, of extra PBD container naast restafval!



Ondergrondse containers



Ondergrondse containers i.p.v. DRIE containers in de tuin



Oranje deksel zichtbaar in tuin is geen fraai gezicht. Daarnaast blijft het lastig dat bijvoorbeeld
chips zakken met een aluminium binnenkant niet in de bak mag en aluminiumschaaltjes wel. Een
sticker van wel niet voor op de bak zelf zou kunnen helpen.



oude situatie herstellen door de restafval container terug te plaatsen en grotere containers
plaatsen bij de milieueilanden



Oude situatie herstellen omdat de milieustraat vlakbij is en het algemene afval nu verder weg
moet worden gebracht.



oude systeem



PBD scheiding is een mentaliteitskwestie. Blijf mensen daarop aanspreken. Vind inzet
Gemeente prima!



RESTCONTAINER TERUG!



Sticker op de container: Dus geen restafval.



Stimuleren door extra kosten weg te nemen bij de mensen. Leveren vuilniszakken en
prullenbakken door gemeente.



Stop deze proef. Mensen laten zich niet dwingen. Er zijn al genoeg punten in de buurt voor
plastic enz.. Restafval container moet in de buurt zijn. Niet 5 minuten lopen. Dat werkt niet. Voor
diegene die dit heeft bedacht: Probeer in uw eigen straat en kijk hoe het u bevalt.



Stoppen!



Terug naar de bestaande oude situatie en zelf bij het winkelcentrum in de bakken doen



Terugdraaien



Tip: op de containers voor de plastic afval duidelijk aangeven met de grote hoofdletters en "zwart
op wit" dat de bak is voor "ALLEEN PLASTIC"(om te voorkomen - de restafval, glas, papier of
groenafval).



Verhogen van apart inzamelen van PBD door bij de huidige ondergrondse containers die met
gele batch toegankelijk zijn, 3 i.p.v. 2 te maken. Nu moet ik voor restafval verder lopen, maar
denk niet dat iedereen dat braaf doet.



Voor mij is niet duidelijk of aluminiumfolie e.d. ook tot de PBD-afval hoort. Ook vind ik het
tegenstrijdig en moeilijk te begrijpen dat afval als bijvoorbeeld chips zakken niet PBD-afval is



Waarom ook geen container voor papier en glas? Veel mensen gooien dozen(karton) nu bij het
gewone vuil en met internetbestellingen wordt dit steeds meer.



was nog even iets onduidelijk wat nu wel en geen plastic afval is
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we hebben nog een plek over, dus graag een aparte bak voor pbd.



wellicht kunnen de grijze en de oranje containers op een dag opgehaald worden ipv op
verschillende dagen.



Wij hebben het liever helemaal niet gescheiden, maar als het toch moet, draai dan de bakken
om. De smalle voor plastic en karton en blik en de grote voor restafval



Wij maken geen gebruik van de proefopstelling omdat deze proefopstelling niet bij onze
aanbiedplaats voor gft afval zit. Het pbd afval deponeren wij bij de reguliere glas/papier
inzamelplekken.



Wij prefereren het verzamelen van PBD op dezelfde plek als glas en papier. PBD, glas en papier
verzamelen we en gooien we dan gelijktijdig weg. Gewoon huisvuil weggooien gebeurt veel
regelmatiger. Door het nieuwe systeem moeten wij veel verder lopen, of zelfs met de auto
afleveren. Het liefst zouden wij naar de oude situatie teruggaan.



Zie mijn voorgaande antwoord: graag een extra container bij de huidige plaatsen voor pbd. Dit
zal het gescheiden aanleveren alleen maar bevorderen. Nu moet er op diverse plekken vuil
worden aangeleverd en dit is wat ik in de buurt hoor niet motiverend en bevorderlijk.



Zie toelichting eerder. IN de Ameidestraat is nog plaats voor extra containers voor het algemene
afval.



Zie vorige antwoord. Daarnaast zouden wij baat hebben bij een ton voor papier/karton. Bijv. voor
de reclamefolders die we nog graag willen ontvangen, dat is elke week een berg papier, en het
papier wat we privé gebruiken. Nu kan dat alleen in containers aan de weg. Aan een
afvalcontainer voor papier/karton hebben wij 10x meer dan een voor plastic.



Zolang het financiële gewin bij de gemeente blijft zal ik nooit meewerken. Daarnaast heb ik nog
steeds mijn twijfels of de door u gekozen oplossing milieu vriendelijker en goedkoper is dan alles
op een hoop verzamelen en daarna scheiden in de afvalcentrales.



Zorg ervoor dat er 3 afvalbakken komen ipv 2. Dus voor gft, pbd en restafval. Als pbd of restafval
te ver weg weggegooid moet worden, zal ik niet meer gaan scheiden.



Zwarte bak wordt nu 1x per 4 weken aangeboden. Glas gaat 1x per week mee naar glasbak.
Eigenlijk geen ruimte om op te sparen. Combinatie met zwarte bak mogelijk? Géén eigen bak,
want heb geen opslag meer voor extra bak.
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BIJLAGE 1.
1

VRAGENLIJST ONDERZOEK TUSSENEVALUATIE

In welke wijk woont u?

Singleresponsevraag

Rokkeveen
Oosterheem
2

In hoeverre scheidt u plastic, blik en drankenkartons
(PBD) van het overige afval van uw huishouden?

Singleresponsevraag

volledig
gedeeltelijk
doe ik (nog) niet [>> Vraag 5.]
weet niet [>> Vraag 5.]
3

Biedt u nu meer, minder of een gelijke hoeveelheid
plastic, blik en drankenkartons aan dan voor de proef
met de gescheiden inzameling van PBD?

Singleresponsevraag

meer
gelijke hoeveelheid
minder
weet niet
4

Hoe bevalt de gescheiden inzameling van PBD u tot nu
toe?

Singleresponsevraag

zie het als een verbetering
neutraal (geen verbetering maar ook geen verslechtering)
zie het als een verslechtering
geen mening/weet niet
5

Kunt u uw antwoord kort toelichten?

Open vraag
(groot)

6

Heeft u eventuele suggesties ter verbetering?

Open vraag
(groot)
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