Afval
Op verschillende punten in de gemeente Weert kan afval ingeleverd worden. Helaas wordt
hier ook illegaal afval gedumpt.

1 Hoe ervaart u de hoeveelheid illegaal afval bij het
afvalinzamelingspunt(en) waar u afval inlevert?
(Leesinstructie: met illegaal afval bedoelen we afval dat niet wordt ingezameld op deze
plekken, maar hier wel wordt gedumpt. Voorbeelden zijn dekens, la

(n=312)
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Ik kom nooit bij een
afvalinzamelingspunt

Ik zie (vrijwel) altijd illegaal
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Op vraag "1 Hoe ervaart u de hoeveelheid illegaal afval bij het afvalinzamelingspunt(en) waar u afval
inlevert?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ik zie regelmatig illegaal afval bij het
inzamelingspunt(en) waar ik kom".

Toelichting
Ik zie regelmatig
illegaal afval bij het
inzamelingspunt(en)
waar ik kom

•
•
•
•
•
•
•

De gemeente blijft in gebreken ,en dat werkt illegale dumping in de
hand
Grotere spullen wat er niet in past. Bijv. Aquarium, jerrycans,
Het is dan wel vaak afval dat niet door de opening van de afvalbak kan
omdat het daarvoor te groot is.
Het lijkt erop dat mensen geen moeite willen doen om grof afval weg
te brengen naar een ander verzamelpunt. Kost voor hen te veel
moeite, onwil of weten toch niet waar het naartoe kan.
Ik kan het niet echt illegaal noemen vaker het afval wat niet meer in de
bakken kunnen omdat het vol is of kapot dan zetten de mensen het
ernaast neer wat heel logisch is.
Las d's container vol is, worst het afval er omheen gelegd
Ook langs glasbakken
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•
Ik zie (vrijwel) altijd
illegaal afval bij het
inzamelingspunt(en)
waar ik kom

•
•
•
•

•
•

•
•
Ik kom nooit bij een
afvalinzamelingspunt
Weet niet

•
•

Ook wel begrijpelijk want hoe moeten mensen die niet de beschikking
hebben over een auto (met aanhanger) groter afval kwijt.
Als jullie die punten bij de flats, enz. Bedoelen.
Bij de kleding en flessencontainers bij de hockeyclub ligt altijd rotzooi
van keukenkastjes tot een compleet dakkapel
Dit is al bijna twintig jaar een probleem, dat de Gemeente naast zich
neerlegt. Meerdere lichtingen per week of camera toezicht.
In de sloten ligt zo ontzettend veel afval aan blikjes en plastic flesjes en
dat stoort mij mateloos, ik loop dagelijks in weert en erger me groen
en geel aan alle afval, matrassen, afgedankte kapotte kasten bij de
ondergrondse containers. heel verschrikkelijk. plastic stoelen en groot
plastic speelgoed bij de inzameling van plastic
Kijk maar in de tuintjes en bij de ondeegrondse containers vooral in de
weekeinden
Mensen pleuren overal hun troep maar neer, er is ook totaal geen
handhaving of controle. Mensen die buiten de singels wonen zien
nooit een handhaver meer en zo komt het dat iedereen maar zijn
troep neer gooit loopt te zuipen op straat en zijn voertuig maar
neerzet waar ie of zij het wil.
Regelmatig vinden wij op de stoep een zak "zooi". Te belachelijk voor
woorden.
Schuldigen zijn bedrijven in de binnenstad en mensen die uit de wijken
komen met de auto om het te dumpen.
Mobiel beperkt, kom zelden bij alhaalpunt
Ik zie te vaak illegaal gestort afval op een plek waar dit niet is
toegestaan !!
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1.1 Bij welk afvalinzamelingspunt(en) ervaart u illegaal afval?
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Weet niet

Op vraag "1.1 Bij welk afvalinzamelingspunt(en) ervaart u illegaal afval?" antwoordt 65% van de
respondenten: "Afvalinzamelingspunt(en):".

Afvalinzamelingspunt(en):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achter jumbo moesel
Achterin de graswinkellaan
Afvalcontainers Parkflat Hoogpoort Weert
Afvalmunten voor flessen en bij blikvangers op boshoven
B.v Laurenburg in Weert. Tot bank, matrassen etc.
Beekstraat
Biemanstraat en Fatimahuis
Bij appartementencomplexen o.a. Graswinkel / Moesel. / keent
Bij de containers bij de supermarkten, zeker na het weekend
Bij de glasbakken
Bij het hockyrerrein Keent
Bij hockyveld
Bij winkelcentrum boshoven en hoek de Burcht/Groenenberg
Blekerstraat
Boschoven
Boshoven
Boshoven bij Vanderfeesten
Boshoven, Moesel
Boshoven, randweg zuid
Burcht
Centrum en fatima
Coenraad Abelsstraat
Coenraad-abelsstraat
Containerplaatsen ST. Jozefslaan
Containers graswinkellaan
Containers sportpark Stramproy
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De Das
Dries en achter ah bij dries
Fatima laurenburg
Fiets en wandel veel. Maar vooral weert zuid Dries st jofeflaan springen eruit
Friezenstraat
Friezenstraat leuken
Glas depots
Glasbakken en bij plastic verzamelpunten
Graswinkel/moesel
Graswinkellaan, Winkelcentrum Moesel
Groenling en omgeving.
Hegstraat
Herenstraat (2x)
Hockeyclub flessencontainers
Hoek de Burgt / Groenenberg
Hoek Limburglaan/Kesselstraat
In mijn regio: Weert-zuid
Jan linders molenakker (2x)
Jan Linders Molenakker, Horeca-afval
Jumbo Boshoven
Jumbo leuken
Jumbo moesel
Keent en moesel
Keent Regentesselaan
Keent, den dries, overal in weert en ook in de bermen en sloten.
Kerkstraat
Kesselstraat
Korenmarkt , er zitten dan ook aardig wat Polen enz op kamertjes en die hebben natuurlijk
geen pasje. Als wij de afvalcontainers openen kun je het afval er gewoon in doen.
Laar, Burcht, Bosserhof, Nederweert Emte.
Laurenburg (2x)
Laurenburg Weert.
Laurenburg, parkeerplaats winkelcentrum Moesel
Leuken (3x)
Leuken friezenstraat
Limburglaan
Limburglaan Kesselstraat
Limburglaan, e.a.
Limburglaan/Kesselstraat
Louise de Colignystraat
Moesel (3x)
Moesel bij Jumbo
Moeselplein
Molenakker, PMD bij Jan Linders
Naast de ondergrondse containers o.a. op laurenburg en st. jozeflaan
Niet bijna, altijd en overal
Ondergrondse afvalcontainers
Ondergrondse container aan de Sint Issidoruspassage, bij mij achter.
Ondergrondse containers
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Op de graswinkel bij de Mantelmeeuw vuilnis container en die aan de parkeerplaats van de
school
Op de Graswinkel, bij de flats.
Oranjeplein
Oranjeplein (achterkant) moesel
Oranjeplein, flats op Moesel
Oud papier
Oude jumbo leuken
Oude jumbo op Leuken
Oude Jumbo op Leuken
Parkeerplaats ah Dries
Parkeerplaats Beekpoort
Parkeerplaats bij de hockeyvelden.
Parklaan
Pleintje Langpoort
Regentesselaan bij de Dries
Serviliusstraat (2x)
Servilliusstraat, st josefslaan, louise de colognystr
St. Jozefslaan, winkelcentrum Moesel.
Stationsplein en Boermansstraat.
Steinakker (voetbalveld) Stramproy
Stramproy
STRAMPROY BIJ KWARTIERSTRATEN
Stramproy bij voetbalveld
Stramproy voetbalveld. Stramproy tennisbaan
Tungelroy
Voetbalveld Stramproy
Vooral bij flatgebouwen.
Voormalig winkelcentrum Leuken Friezenstraat
Walburgpassage
Wiekendreef
Wijk Boshoven: voormalige standplaats van het inmiddels opgeheven wijkteam. En bij de
verzamelbakken van kleding/glas bij van der Feesten.
Willem de zwijgerstraat charlotte de bourbonstrrat
Winkelcentrum Boshoven, papiercontainer sportpark Boshoven
Winkelcentrum Leuken - Jan Linders Molenakker
Winkelcentrum moesel
Winkelcentrum Moesel (4x)
Winkelcentrum moesel en rotonde bij graswinkel
Winkelcentrum Moesel, Laurenburg
Winkelcentrum Moesel,bij kledingcontainers Dr Schaepmanstraat
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Toelichting
Afvalinzamelingspunt(en): •
•
•

•
•
•

•

Bij bijna alle
afvalinzamelingspunten

•
•

Bij meerdere inzamelpunten
Er staat ook regelmatig afval naast de containers omdat ze vol
zijn.
Het zijn meestal geen echt grote stukken maar dingen die net niet
in een container passen, al hebben er ook wel eens matrassen
gelegen en zelfs eenmaal een compleet bankstel. Voordeel is wel
dat nog bruikbare spullen vaak al weg worden gehaald voordat ze
moeten worden opgeruimd door de gemeente.
Ik fiets daar langs en er ligt vanalles van banken tot hele huisraad.
Is ook regelmatig geblokkeerd
Overal zie je daar of zakken meubels enzovoort regelmatig
gedumpt, er staan in andere straten zelfs groene containers aan
straat op donderdag terwijl die al op dinsdag geleegd worden.
Wie handhaaft?????
Vermoedelijk gestort door bewoners buiten de wijk of mensen
zonder pasjes.
Vooral groot afval zoals bankstellen, stoelen etc.
Sinds de gemeente een ander bedrijf heeft voor het inzamelen is
het een rommeltje geworden
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In Rotterdam heeft de gemeente onlangs vier afvalcontainers opgefleurd. Zo zijn de
afvalbakken opgefleurd met kunstgras en plastic bloemen, ook hebben de afvalbakken zelf
een vrolijk kleurtje gekregen. Het blijkt te werken, na drie maanden nam het aantal
gedumpte afvalzakken bij de opgefleurde containers af met 85 procent. In Weert wordt aan
een vergelijkbaar project gewerkt. Eind dit jaar worden er in de wijken Moesel en Biest twee
verschillende pilots gestart bij afvalinzamelingspunten voor plastic, metaal en drinkpakken.

2 ‘Ik verwacht dat het opfleuren van een
afvalinzamelingspunt zorgt voor vermindering van
afvaldumping’
30%

(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
28%

25%

22%

(n=271)
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9%
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0%

Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 2 ‘Ik verwacht dat het opfleuren van een afvalinzamelingspunt zorgt voor vermindering
van afvaldumping’ antwoordt 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 32% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

Mee eens

•
•
•

Had het zelfvook al gelezen op fb. Zou het hier ook graag zien, voor de rommel en
omdat het er gezellig uitziet.
Het zou kunnen maar ik geloof er niet in. is de inborst van burgerfatsoen
Niet laten beschildeten door kinderen. Dan wordt het weer zo truttig. Maak er
iets moois van. Graffiti kunstenaars genoeg.
Als het een positief resultaat oplevert in Rotterdam, waarom dan hier niet?!?
Geeft ook een positief effect op het straatbeeld.
Ik denk dat het wel iets zal helpen, maar dat er ook meer nodig is. Vaak zijn
mensen eigenzinnig of gewend hetzelfde te doen. Bij mij in de straat wordt
(vooral de afgelopen 2 weken) ontzettend veel rommel gemaakt. Ik zou deze
mensen wat directer aanpakken (flyers in alleen hun bus, maar ook eventuele
waarschuwingen). Nu kreeg deze week iedereen een waarschuwing dat als het zo
door ging, iedereen extra servicekosten van boven de 15 euro moet betalen. Ik
vind niet dat iedereen over een kam moet worden geschoren.
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•
•
Neutraal
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•
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Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•
•

•

•

Kinderen laten tekenen is een leuk initiatief en een mooie blik op de toekomst,
maar aub niet alle afvalcontainers!! Sorry voir de benaming maar infantiele
tekeningen werken wellicht slechter dan mooie graffiti.
Maar aub dan in samenwerking met kunst-enaars (of kinderen, zoals in het
voorstel) en niet met kunst-gras!
Ik zie het niet zitten,als de afvalcontainer vol is zetten ze het er buiten,
De kinderen leren begint bij de opvoeding door de ouders, en daar schort het nog
weleens aan. Dus of dat beschilderen werkelijk helpt, ik betwijfel het.
Geen groot deel van het illegaleafval zijn de grote zakken met bedrijfsafval, van de
horeca in de omgeving.
Het illegaal afval is bedrijfsafval van horecabedrijven die hier hun troep
deponeren. Gemeente doet er al jaren niets tegen.
Het zou een leuk uitzicht zijn maar of het helpt geen idee, denk dat de gemeente
beter kan zorgen dat er meer afvalverzamelingspunten moeten zijn.
Ik denk niet dat een plastic bloemetje de mentaliteit van de mensen gaat
veranderen.
Ik kan me niet voorstellen dat een opgefleurde afvalbak leidt tot vermindering
van afvaldumping. Als iemand afval wil dumpen kijkt hij echt niet of het leuk of
niet leuk is op die plek. En hij draait zich zeker niet om..
Kinderen zijn onopgevoed en laten alles vallen waar ze zijn en volwassenen geven
hierin het voorbeeld door alles gratis te dumpen. het is een kwestie van
mentaliteit en gevoel voor verantwoordelijkheid voor ons milieu
Meer plastic lijkt me een slechte optie. opfleuren met kleuren daarentegen wel.
of het de afvaldumping tegen gaat, geen idee. maar het ziet er in ieder geval beter
uit.
Mensen, die afval willen dumpen, doen dat toch. dan gaan ze elders dumpen
Onderstaand idee vind ik wel goed, kunstgras en plastic bloemen niet, kitscherig.
Alsof dit de afvalberg zal doen verminderen, daar geloof ik niet in.
Bakken worden niet regelmatig geleegd en kennelijk zijn de inlaatopeningen te
klein
De dumpers zullen hier niet door worden afgeschrikt. Handhaven is de enige
remedie door o.a. cameratoezicht.
Dit is weggegooid geld ,een camera is een beter idee ,want in de pvc bakken zijn
gewoon toegankelijk voor gewoon afval .
En anders met een treinkaartje (ook gebruikt ) kan men alles dumpen ,en de
gemeente geeft er niets om ,reeds lange tijd geleden gemeld .Maar ja
ambtenaren
Iemand zal de eerste zijn die er wat neer zet de rest volgt dan vanzelf. Als jullie
toch geld geld uit willen geven schaf dan een mobile camera aan en ga de
overtreders opsporen en verbaliseren. Het enigste wat helpt is de mens raken in
hun beurs en de teugels op alle gebieden aantrekken voor een minimale periode
van 5 jaar. Het respect voor politie en handhavers moet terug keren anders is
weert over 5 jaar een groot getto.
Mensen zullen zich niet tegen laten houden in het dumpen van afval door een
opgepimpt iets. Persoonlijk denk ik dat veel mensen weinig moeite willen doen
om naar de milieustraat te gaan , hier kunnen dan ook weer meerdere redenen
voor zijn bijv, geen mogelijkheid, of het aantal gratis knippen zijn oo, gemakzucht
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•
•
•
•
Weet niet

•
•

•
•

Misschien wordt de dumping op die plek minder, maar dan wordt het op allerlei
andere plaatsen gedumpt. Nu heb je in ieder geval een soort verzamelplaats wat
het opruimen eenvoudiger en goedkoper maakt.
Na verloop van tijd is alles beschadigd en nog smeriger
Plaats camera's. Spoor de vervuilers op. Dit lijkt makkelijker dan gezegd. Toch is
dit m.i. een haalbare kaart. En niet lullen over privacy.
De maatschappij is verrot. De mensen geven nergens meer iets om.
Zie geen verband. Container is vol en personen staan er met hun afval. Betwijfel
of ze het afval mee terug nemen omdat de containers beschildert zijn.
Dat is gewoon afwachten. Heel leuk idee trouwens, en helemaal super idee om ze
te laten beschilderen door kinderen, maar sommige mensen houden nergens
rekening mee vrees ik........
Dit lijkt veel op symptoombestrijding en pakt het onderliggende patroon van orde
handhaving en maatschappelijke gemeenschapszin niet aan. Deze oplossing kost
tijd, moeite en geld en is geen resultaatverplichting. Andere samenhangende
oplossing is gewenst.
Het klinkt als een dom plan maar ach, als het werkt, waarom niet?
Ik vermoed dat het op de Biest en op Moesel meevalt met illegale dumpingen!!
Keent en Boshoven zijn m.i. grotere knelpunten!!!
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Een van de ideeën van initiatiefneemster Audrey Gulpers is bijvoorbeeld om de afvalbakken
te laten beschilderen door kinderen. Op deze manier worden ook zij betrokken bij het project
en leren ze dat ze geen afval moeten dumpen.

3 Heeft u een idee hoe de samenleving meer betrokken kan
worden bij het project?
60%

(n=305)

51%
50%
40%
32%
30%
17%

20%
10%
0%
Ja, idee:

Nee, geen idee

Weet niet

Op vraag "3 Heeft u een idee hoe de samenleving meer betrokken kan worden bij het project?"
antwoordt 51% van de respondenten: "Nee, geen idee".

Ja, idee:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actievere info voor bewustwording en bv. foto's van de "rotzooi" in betreffende wijken
rondsturen
Afval controleren herkomst makkelijk te achterhalen via inhoud van brieven etc..
Als de omwonenden de troep op moeten ruimen worden ze misschien alerter wie er illigaal
dumpt
Als eerste starten met de werknemers bij de gemeente dat ze wat vaker de rotzooi opruimen.
Als het schoon is en leuk beschilderd blijft het meestal ook schoon.
Begin bij de jeugd Start een project op lagere scholen
Bekendmaken op meerdere digitale kanalen dat men iets wil doen en hulp/vrijwilligers zoekt.
Ik zie/lees heel vaak dingen achteraf. En dat vind ik heel jammer.
Bekeuren
Betere handhaving en optreden tegen vervuiler
Betere opvoeding en normen en waarden aanleren
Betere voorlichting.
Betre controle door de gemeente zelf en de troep naast de containers niet meer mee
nemen.Plus camera toezicht.
Bewakingscamera's plaatsen.
Bewoners stimuleren als ze iets doen in hun straat al is het maar de straatgoten schoon
houden.
Bij de wekelijkse huisvuilophaalbeurt meer soorten van gescheiden afval opnemen door
aanpassen van containers of combinatie van 2 containers
Burgers verantwoordelijkheid geven én handhaven
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Buurtbewoners die er zicht op hebben rechtstreeks meldingen laten doen zodat het snel wordt
opgeruimd. + camerabewaking
Camera bewaking
Camera bewaking, hek eromheen en toegang met weerterlandpas of afsluiten in avonduren
Camera toezicht (2x)
Camera toezicht en zware boetes
Camera's plaatsen/ter plaatsen controleren.
Cameratoezicht en straffen bij overtreding
CONTROLE EN MENSEN TOESPREKEN
De gemeente moet in eerste plaats controleren of de bedrijven, zoals in de
vestigingsvergunning geëist een contract heeft voor het afvoeren van het bedrijfsafval
De jeugd beter opvoeden
De mensen nog bewuster maken het afval in de container te doen i.p.v er naast te zetten.
De schooljeugd goed voorlichting. Laat ook allochtonen de route naar de stad visa - versa
opruimen.
Direct omwonenenden thema / sfeer laten bepalen voor aankleding
Door beter controle en aanspreken/verbaal dumpers
Door handhaving en event. stickers en bordjes te plaatsen
Duidelijk aangeven niets buiten de bakken plaatsen, daar is de milieustraat voo
Een goede controle betaald zich zelf terug
Een goede P.R. via sociale media
Eigen verandwoordelijkheid
Foto of iets op de container om mensen aan tge sporen het netjes te houden.
Foto's op Social media en in buurtkrantjes
Geen kinderen. Wordt meestal te kleurig( rommelig)
Goed aangeven waar ze melding kunnen doen en wijkraden betrekken
Goed voorbeeld doet goed volgen en voldoende ruime in afvalbakken
Graffiti artiest i.s.m. kinderen uit de betreffende wijk
Grotere containers en meer controle door de politie.
Helaas door beter te handhaven
Heropvoeding en straffen
Hoort bij de opvoeding
Hou in de gaten wie afval dumpt en deel boetes uit
Huis aan huis brochures in diverse talen met regels cq. afspraken rondom vuilnis. Duideijk
maken wat de norm is!!
Idee om de kinderen (onder leiding of medewerking van hun ouders) dit te laten doen is een
prima idee
Iedereen een opvoeding geven van huis uit
In ieder flat gebouw iemand aanstellen die het in de gaten houdt.
Inderdaad kinderen al mee opvoeden. Echter ook ouders / daders aanspreken.
Inwoners laten meedenken en het gekozen idee belonen
Inwoners ontwerpen laten insturen voor de aankleding.
Kinderen al in een vroeg stadium de normen en waarden bij brengen
Kinderen het laten beschilderen. Volwassenen ook, of mooie, zelfgemaakte foto's erop.
Laat de schoolkinderen er een project van maken
Licht boete bij overtreding
Maak een ontwerpwedstrijd. En voer het winnende ontwerp uit.
Maandelijks mensen uit een straat vragen om op te ruimen is dan een keer per jaar per groep
Mededelingen in de locale media zetten
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Mee betrekken in ontwerp en plaatsing aankleding
Meer afvalbakken op woonerven en niet weghalen zoals onlangs is gebeurt op de weverstraat
-- Vlasakker
Meer bewustmaken van RESPECT in het algemeen.
Meer controle in de avonduren door bv boas
Meer toezicht in de wijken op illegale dumping, inzet van wijkagenten
Meer toezicht stadswachten wijkagent
Melodietje als men iets dumpt. (Efteling effect) Is al in Zwitserland.
Mensen laten opletten en een meldpunt instellen
Net als in Kinrooi 1 x per jaar de actie proper straatbeeld, waarbij alle verenigingen mee
kunnen doen en een centje verdienen. Mensen worden bewust gemaakt van de hoeveelheid
vuil die er ligt.
Niet die rotzooi klakkeloos opladen maar trachten de "schenker"te achterhalen.
Ook aandacht op scholen en bedrijven. Het zijn vaak volwassenen die het doen. Goed gedrag
belonen en slecht gedrag op aanspreken en of straffen
Ook tekeningen aanleveren. punten krijgen voor het juiste afval leveren. afval-coaches
Op diverse plaatsen camera’s plaatsen en boetes uitdelen
Op school de kinderen er een creatieve middag les in geven en samen spullen naar de
afvalcontainers brengen, zo wordt het ook via school onder de aandacht gebracht. Jong
geleerd is oud gedaan!
Op zoek naar al die illegale ,
Opnieuw bekend maken dat een pasje te krijgen is. Camera plaatsen en boetes geven.
Oproep aan creatievelingen via social media
Oproep via de wijkraden / scholen om volwassenen en kinderen / jeugd mee te laten doen
Oproepen tot fatsoen
Opvoeden, niet alleen op school maar vooral thuis.
Opvoeding
Opvoeding en er meer alert op zijn en proberen degenen die illegaal afval dumpen te
betrappen en ze flink beboeten!
Ouders, grootouders, broertjes, zusjes en scholen inschakelen
Overal flyers, folders en reclames (regionale tv) om mensen bewust te krijgen gebruiken.
Plaats camera en plaats er meet of haal iedere leeg
Plaatsen van camera's
Prijsvraag ontwerp
Proberen waard
Publiciteit: kranten en WdG
Samen met de buurtbewoners
Scholen, Scouting, wijkkrant, actieve straatacties rondom afvalinzamelingspunt waar mensen
direct worden aangesproken worden op hun gedrag en dat van anderen gecombineerd met
muziek, kraampje(s) met flyers wat wel en wat niet in welke container en waar het overige
spul eigenlijk naar toe moet. Mensen die voorlichting geven. Demonstraties b.v. door lokale
gym-, dansclubjes, hobbyclub, (zorg)instellingen en bij meeste inzamelpunten is er altijd wel
één of meer winkels, b.v. bakker, supermarkt. Deze hebben ook baat bij schone ook omgeving.
Laat hen ook wat (gratis) aanbieden in een kraampje.
Schoolprojecten of buurtprojecten
Sociale controle stimuleren
Stevig boetes bij overtreding.
Stmuleren buurtwerk mensen betrekken bij activiteiten
Telefoonnrs duidelijk vermelden waar misbruikgemeld kan worden
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•
•
•
•
•
•
•
•

Toezicht en overtreders alles laten opruimen
Vaker de containers legen/ mensen brengen afval naar de container, maar bij volle container
niet weer mee naar huis
Via scholen (2x)
Via sociale media
Via voorlichting op scholen en kinderen letterlijk mee te nemen naar de afval bij
inzamelingspunten en bermen/sloten
Vooral ouders moeten HET voorbeeld geven!!
Zelf gedumpt afval laten opruimen.
Zie boven. Graffiti kunstenaars mooie bakken laten maken. En bijv. na een bepaalde periode
weer een ander plaatje er op. Maar wel echt mooi zodat het een plaatje is voor ons allemaal.
En alsjeblieft geen kleine kinderkunst.

Toelichting
Ja,
idee:
Nee,
geen
idee

•
•
•
•

•
•
•
•

Weet
niet

•
•

•
•
•

Vaker de containers legen/ mensen brengen afval naar de container, maar bij een
volle container nemen ze het afval niet weer mee naar huis
Afval verkeerd dumpen is een fatsoensprobleem
Als de betrokken instanties alleen kan reageren vanaf een bureau ???????
De kinderen inzetten geeft a: een slordig resultaat (men kan de kinderen beter op
school informeren wat er allemaal gebeurd als je je chips zak zomaar weggooit) b:
Door dat kindertekeningen er meestal wat rommelig uitzien zal dit het illegaal
dumpen bevorderen. c: waarom de aandacht vestigen op deze lompen en vieze
bakken?
Geen idee want het zijn in mijn ogen allemaal aso s die dit er zomaar naast te gooien
want zij zijn het dan kwijt
Het begint bij een goede opvoeding.
Het blijft bij eigen verantwoording. Misschien op de basisschool al beginnen met een
lesprogramma....schoner milieu.
Het zijn vaak niet de mensen uit de wijk zelf die grof vuil e.d. op deze punten
dumpen. Lieden die geen boodschap hebben aan de kwaliteit van de leefomgeving
van anderen.
Vaker legen lijkt de enige optie
Ik heb geen concreet voorstel, maar vind dat het niet altijd naar de kinderen
geschoven moet worden. Zij zijn niet degenen die afval dumpen, dat doen
volwassenen. Als volwassenen het goede voorbeeld geven zullen kinderen geen afval
dumpen. En 40-jarige die nu afval dumpt blijft dit nog 40 jaar doen. Je moet hem nu
bereiken. Misschien een actieteam een dag op die plekken neerzetten en mensen
laten aanspreken? Het moet ook niet te ingewikkeld zijn om op een nette manier
van het afval af te komen. Het wordt gedumpt als mensen het te lastig /duur vinden
om naar de milieustraat te gaan
Wat mij betreft hoeft dat project niet door te gaan (zie toelichting bij vraag 2). Het
lijkt wel of in Weert ieder vrij plekje moet worden beschilderd of volgespoten met
graffitti (noemen ze dan plotseling streetart).
Zijn volwassenen die dumpen; feitelijk zouden we die doelgroep moeten kunnen
bereiken.
Zou al helpen om aan te geven wanneer de containers gelegd worden en deze (in
drukke tijden) vaker te legen.
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Doordat de containers technisch aangepast moeten worden om ze toch te kunnen legen,
zullen de kosten oplopen tot 1.500 euro per afvalbak, zo schat de initiatiefneemster.
Stel het project word betaald met belastinggeld en heeft een vergelijkbaar effect als in
Rotterdam (afname van afvaldumping van 85 procent).

4 ‘Alle afvalbakken in de gemeente Weert moeten worden
aangepast’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
30%

28%

(n=289)

27%

25%

23%

20%
15%
9%

10%

9%
5%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 4 ‘Alle afvalbakken in de gemeente Weert moeten worden aangepast’ antwoordt 37% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". 32% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee eens

Neutraal

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Ik zie dat mijn belastinggeld nog wel eens aan veel mindere goeie initiatieven
wordt besteed.
Troep haart daar niet is een aanfluiting voor de BUURT
De afvalbakken mogen groter, maar vooral vaker leeg maken. Loop maar eens
door de stad en je ziet volle uitpuilende vuilnisbakken en het afval valt dan logisch
op de grond.
Alles wordt toch al door de belastingbetaler betaald??
Eerst bekijken waar dit nodig is. data verzamelen
Geen betere aanpassing, is reeds meerdere malen aan de gemeente voorgesteld,
ook door het bedrijf dat de containers ledigt, om een weegsysteem aan te
brengen zodat topafstand te zien is wanneer een container geleegd moet
worden.
Heb ik geen zicht op. Onze afval containers staan op een goede bereikbare plaats.
Het zijn mensen van elders die materialen, dozen en zakken bij/naast de
containers deponeren en dat maakt wekelijks vaak een grote rotzooi en stank.
Brengt verloedering in de buurt. Regelmatig melden bij de gemeente brengt geen
verandering.
Ik denk niet alle maar wel op bepaalde plekken
Alleen als er op die plek problemen zijn
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Mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

•

Alleen de afvalbakken waarbij bijna altijd afval of meubels gedumpt worden.
Alleen de plekken waar overlast is
Alleen locaties waar sprake is van overlast
Alleen op plaatsen waar dat nut heeft.
Dat weegt niet op tegen de kosten van het opruimen. zoals al eerder gezegd: dan
dumpen ze hun afval elders
Doe eerst een proef op een paar plaatsen voor een half jaar, evalueer en bepaal
dan of het overal wordt uitgerold
Eerst op plekken waar het vaak gebeurd. En maak het melden van overtreders
makkelijk.
Enkel op de plaatsen waar vaak illegaal afval wordt gedropt.
Gedrag van de diegene die afval brengt moet worden aangepast / heropgevoed.
Ik denk dat mensen die illegaal dumpen dat zullen blijven doen. Zij interesseren
zich niet voor het milieu. Totdat ze een flinke boete hebben moeten betalen,
maar dan ook een hėél flinke boete anders werkt dat ook niet.
In hoeverre is het een enorm probleem?? En in hoeverre ervaren de bewoners
het als een probleem??
Leggen ze het materiaal gewoon ernaast. Laat 1 dag per maand grofvuil ophalen
zoals vroeger.
Ligt niet aan de bakken maar aan de mensen.
Niet alle afvalpunten kampen met dit probleem. Gezien de kosten (en €1500 vind
ik nogal wat) kijken naar de probleem gebieden. Verplaatst het probleem zich,
kan er altijd nog gekeken worden naar het 'opfleuren'van alle bakken. Wellicht
moet de gemeente ook eens kijken naar de punten. Sommige grote container met
dump problemen zijn vervangen voor kleinere containers. Dit is niet handig.
Capaciteit of meerdere leegmomenten helpt ook.
Niet overal is het nodig.
Te dure grap
Dan zal het kostenplaatje aan de burger door worden berekend
De illegale lozing zal echt niet afnemen! Zeker niet in bep. wijken !
Er zijn wel belangrijkere dingen
Het zal echt niet helpen mensen die nu hun rommel hier achter laten (vaak
buitenlands kenteken) zullen het echt niet laten.
Wanneer er minder afval illegaal gedumpt wordt , hoeft er ook minder opgeruimd
te worden
dus investering verdient zich zelfde terug
Wat is de reden om nog meer belastinggeld uit te geven? Zie punt 2.
We betalen al belasting genoeg
Weggegooid geld dit hel idee.
Wij klagen veelvuldig ,maar de gemeente reageert niets eens,dus wat voor zin
heeft dit alles ???? De goedkoopste inschrijving is geaccepteerd maar herstellen
,ho maar
Zie toelichtingen bij vragen 2 en 3
Zolang er geen samenhangende visie bestaat om afvaldumping voorgoed te
verbannen ben ik tegen extra Geldrop te brengen door de belastingbetaler. Ik wil
graag inzicht in hoe vaak wordt de “afvaldumper(ster)” geïdentificeerd en
bestraft. Ik ben voorstander van de vervuiler betaald dus eerst vervuilers
bestraffen en dan pas zo’n feel good project.
Ik vind dat nogal een bedrag!
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Op zaterdag 15 september aanstaande wordt in Weert een grote opruimactie georganiseerd,
als onderdeel van World Cleanup Day. World Cleanup Day is een wereldwijde opruimactie
waarbij miljoenen vrijwilligers de strijd tegen zwerfafval aangaan.

5 ‘Een grote opruimactie is in onze gemeente nodig om
zwerfafval tegen te gaan’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=300)
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Op stelling 5 ‘Een grote opruimactie is in onze gemeente nodig om zwerfafval tegen te gaan’
antwoordt 70% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Alles dat bijdraagt tot een mentaliteitsomslag is prima. Het devies is "Jouw illegale
afval bederft ons woongenot!!"
Blikjes en flesjes zie je overal
De gemeente zou hier ook meer aan kunnen doen. Als wij via de Biest naar het
centrum lopen komen we langs het uitgaansgebied. Dit plein ziet er vaak uit als
een mestvaalt. Gebroken glazen, peuken, kauwgom, pizzadozen, kots en
etensresten en meer van die troep. Zouden de gemeentereiniging en de cafe
eigenaren samen iets aan moeten doen. Geen visitekaartje voor toeristen en
inwoners.
De lege bierblikjes en plastic flesjes langs de eindhovenseweg.
Dit moet wel gebeuren door De Gemeente Weert en NIET door Moonen
Packingng. Gratis reclame voor dit bedrijf.
Gister van Swartbroek naar Weert gefietst, en de berm ligt om de paar meter vol
met blikjes, flesjes, verpakkingen. Waar blijft statiegeld op blik en miniflesjes?
Ik vind dat zwerfafval ernstig toeneemt de afgelopen jaren. Met name in het
buitengebied.
Langs de spoorlijn troep zat
Leerlingen ook laten mee doen
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•

•
•
•
Mee eens

•
•
•
•
•
•
•

Neutraal

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Meer nog is de vervuilers aanpakken, en vrijweiliggers inzetten? waarom niet die
mensen wekelijks inzetten die een dikke uitkering vangen en daar niets voor
doen. Versterkt met die gasten van het azc want dat is namelijk ook een groep die
opgevoed moet en mag worden, tesamen met de zuipende oostblokkers die in
weert rondhangen op parkbanken.
Op deze manier komt het meer onder de aandacht
Vooral in de buiten gebieden (sloten op Keent - fietsroute door Keentersteeg en
straat)
Weert is geen extreem vuile gemeente, maar met zulke projecten worden ook
degenen die normaal vervuilen een beetje wakker.
Alleen moet dit niet gebeuren door vrijwilligers maar door het bedrijf wat er voor
betaald wordt
De beste manier om het probleem onder de aandacht te brengen. (zie ook onder
punt 3)
Er eens duidelijk aandacht aan schenken zal wellicht helpen tegen zwerfafval.
Experimenteer met aanpak Australië . Afvalbakken weghalen en mensen
verplichten afval mee naar huis te nemen. En handhaven. Vooral effectief om
zwerfafval in buitengebied te verminderen.
Grotere afvalstukken is moeilijk voor iedereen af te voeren.
Ik woon in de Wilhelminastraat, meteen om de hoek bij Paradox. Veel afval langs
mijn huis, van sigarettenpeuken tot flesjes en eetafval en gewoon nog zwerfvuil
wat neer wordt gegooid,
Kinderen betrekken bij het opruimen, zo gooien ze zelf niet snel meer iets weg
waar dit niet hoort.
Maar een maand later is het weer hetzelfde
Mensen die in de bijstand zitten verplichten met opruimen
Wordt weinig aandacht aan besteed, ik heb hier nog niets over gelezen/gezien
Als dit werkelijk nodig is (en ik weet dat er plaatsen zijn waar dat zou moeten
gebeuren, bv in de brandgang achter Terborgh) betekent dat volgens mij dat de
gemeente ergens tekort is geschoten. Er wordt door de burgers aardig wat
belastinggeld aan de gemeente betaald en misschien moet er daar eens worden
gedacht aan efficienter inzetten van minder ambtenaren (iets wat bij ieder bedrijf
normaal is). Dan blijft er meer geld over om ook buiten het centrum op te ruimen.
Laat bv eens per maand een containerwagen door een wijk rijden (evt vaste
ophaalplekken) om groter afval op te ruimen.
Het is een mooi initiatief. Maar het hufterige gedrag van sommige moet
aangepakt worden. Anders zijn we weer terug bij af.
Het is niet de stad waar zwerfvuil ligt maar in de wijken en buiten gebieden. Zet
wat meer vuilnisbakken neer dan vind je niet in de sloten blikjes, reclamefolders,
plastic etc. En dat de gemeente de vuilnisbakken vaker ledigen hoeft er ook niets
eronder te liggen. En niet alleen zwerfvuil, wat denk je van de goten en putten die
vol liggen met bladeren en regent het staat de straat blank en ja we houden onze
goten en putten schoon maar rond speeltuinen o.a. op Moesel daar komt geen
gemeentewet en om hier te vegen. Maar de stad om door een ringetje te halen e
Het is te erg voor woorden dat mensen de troep van anderen moeten opruimen.
Wanneer komt het besef dat je zelf verantwoordelijk bent .
Is op zich goed, maar blijft een eenmalige actie. Camera's bij de inzamelpunten zal
wel tot bezinning leiden.
Zie geregeld illegaal dumping in het buiten gebied, maar blijft na mijn idee
beperkt
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•
Mee
oneens

•

•
•
•
•
•
•
Zeer mee
oneens

•

•

Weet niet

•
•

Zou overbodig moeten zijn, ik denk dat dit een utopie is maar zwerfaval 1 keer
opruimen heeft geen zin het moet regelmatiger bv. eens per maand.
1x per jaar heeft geen zin. Dagelijks controle (camerabewaking!) en
uitkeringsgerechtigden inzetten om rommel zo snel mogelijk op te ruimen. Waar
rommel ligt, komt meer rommel. Scholieren rondom eigen basisscholen en Gilde
Drakestein inzetten om hun eigen leefgebied rondom schoon te houden. Goed
voorbeeld doet goed volgen. Dit geldt ook voor de speelveldjes en speeltuintjes.
Jeugd (vaak van allochtone afkomst) laat veel vuil achter ipv in de prullenbak te
gooien
Dat is leuk kunnen we vuil blijven gooien, wordt toch opgeruimd.
Het gaat vaak om medelanders die zich niet de moeite nemen om naar de
centrale afvalverwerking heen te gaan.
In het algemeen hebben we een zeer schone gemeente
Is maar een momentopname
Overbodig
Waarom 1 dag opruim aktie?
Er zijn genoeg bijstand trekkers. Zet ze aan het werk voor de gemeente.
Er zou meer gedaan moeten worden aan de mentaliteit van de Weerter bevolking
i.p.v. een enkele opruimdag. Respect creëren voor andermans leefomgeving,
eigendom, religie, mening, enz. Die bewustwording maakt ons allemaal beter EN
op alle vlakken.
Mensen met goede bedoelingen zullen hun best doen maar de veroorzaker gaat
daarna weer rustig verder met dumpen.
Ruim altijd onze eigen rommel op zal nergens iets achter laten.
Over het algemeen is het best netjes in mijn omgeving
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6 Neemt u deel aan de grote opruimactie op zaterdag 15
september?
70%

(n=303)

60%

60%
50%
40%
30%
20%
20%

14%

10%

6%

0%
Ja

Misschien
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Weet (nog) niet

Op vraag "6 Neemt u deel aan de grote opruimactie op zaterdag 15 september?" antwoordt 60% van
de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja
Misschien

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nee

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als iemand me vertelt waar ik me kan melden om mee te doen.
Als t hier in de wijk ook wordt gedaan doe ik mee. Ik heb er alleen nog bijna niks
over gehoord en zou het zelf graag in eigen buurt mee geregeld hebben
Ben nog niet duidelijk geinformeerd over actie in regio.....
Dan moet ik werken continu dienst
Het is voor het eerst dat ik hierover lees
Ik ben al bezig
Ik had er nog niet van gehoord. zwerfvuil bij mij in de straat, dichtbij ons
huisadres, ruim ik op.
Ik ruim als ik de hond uitlaat de rommel al op. Wat ik zeg, als de vuilnisbakken vol
zijn dan roep je dat ook zelf als gemeente af dat er overal iets ligt.
Ik wist niet dat het plaats zou vinden. Maar nu zal ik het thuis gaan overleggen.
Zorg ervoor da o.a. De Oelenmarkt peukvrij wordt. Geef een boete op het
wegsmijten van peuken. De straat naar de atletiekbaan laten veel mensen de
uitwerpselen van hun hond liggen. Laat daar eens een agent in burger
patrouieren.

Ben dan niet thuis, anders was het wel een optie geweest
Ben dan op vakantie
Ben niet goed ter been
Ben niet in weert die dag
Ben op vakantie (2x)
Ben op vakantie maar anders zou ik deelnemen
Ben slecht ter been
Dan ben ik met vakantie
Fysiek niet mogelijk.
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Geen kracht hiervoor
Gezien mijn leeftijd en mobiliteit kan ik niet.
Gezien mijn leeftijd. Zal e.e.a. wel promoten!!!!
Heb al andere verplichtingen op die dag6
Heb andere verplichtingen, maar ben zelf altijd zeer kien op scheiden van afval
en opruimen van rommel.
Heb helaas een andere verplichting op die dag
Helaas verhinderd, zie nu pas dat het gebeurd
Het is dan mijn eerste vrije weekend sinds 1,5 maand. En ik ben 63.
Houden de eigen woonomgeving zelf schoon, gemeentestoep alsmede nabij
putten en straatgoten
Ik bent op die dag nog met vakantie anders zou ik zeer zeker deel willen nemen.
Ik doe het vaker, afval opruimen, dat zouden meer mensen moeten dien, dan
heb je er ook geen ‘speciale dag’voor nodig
Ik moet werken die dag.
Ik ruim altijd mijn eigen afval op dat dump ik nergens waar niet mag
Ik ruim iedere dag zwerfafval op in de struiken voor en rond mijn huis en zal dit
blijven doen. Ik probeer mensen om mij heen zeer bewust te maken van een
schonere, betere wereld. Ben er dus al dagelijks mee bezig, en dat vind ik
voldoende.
Ik ruim mijn rotzooi op.
Ik ruim mijn troep en hondenpoep altijd op, en vaak ook nog iets van anderen.
Ik vind dit een taak vd gemeente
Ik volg een verplichte opleiding op zaterdagen in Roermond. Kan er dus niet bij
zijn.
Ik wil wel, maar kan die dag niet
Ik zou zeker meedoen als het op tijd wordt aangekondigd. Deze datum is al te
kort van tevoren. Ik ben dan niet in Weert.
Op tijd aankondigen en herhalen !
In de omgeving van het Stadhuis is vrij weinig zwerfafval
Ivm staaroperatie!
Ivm vakantie
Kan dit lichamelijk niet aan
Kan het niet meer, maar heb het wel jaren gedaan.
Leeftijd en gewrichts klachten ik ruim om mijn huis regelmatig flesjes blikjes friet
ect op
Mijn leeftijd maakt dat niet meer mogelijk.
Moet werken
NEN 84 JAAR
Net geopereerd dan, moet rusten.
Niet in Weert die dag
Te kort dag voor mij om in te regelen.
Valt in mijn vakantie
Voor 80 plussers is het wel een opgaaf maar als het moet zou het nog kunnen.
Vraag het bij de jeugd en bij de buitlandse inwoners ,ik zie die regelmatig in de
fout gaan ,ik ben zelf 68 jaar en doe al jaren netjes aan afvalscheiding dus de
vervuiler is aan zet !!!!!!
Wist niet eens dat dit er was.
Zie antwoord 5
21

Weet
(nog) niet

•
•
•
•
•

Afhankelijk wat mijn agenda toelaat zal ik wel meehelpen.
Dat ligt eraan of ik die dag beschikbaar ben
Heb er nog nergens over gelezen, dus weet ook niet waar of hoe laat.
Nog niets van gehoord...
Wij doenin onze buurt al dagelijks aan opruimactie!
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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