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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Bij het vaststellen van het Beleidsplan Huishoudelijk Afval 2016 - 2020 heeft de raad aangegeven dat we bij het 

ontwerpen van een nieuw afvalinzamelsysteem de bewoners dient te betrekken. Dit afvalinzamelsysteem kent 

een optimale mix tussen de doelstellingen voor milieu, dienstverlening, kosten en werkgelegenheid. Dienstver

lening heeft zij daarbij beschreven als "een systeem dat als makkelijk en haalbaar door de burgers wordt erva

ren" en "waarbij maatwerk voorgesteld kan worden, binnen het streven naar zo veel mogelijk uniformiteit". 

Om doelstelling voor dienstverlening te meten hebben we drie bewonersonderzoeken uitgevoerd: een nulme

ting, een effectmeting en een eindmeting. De nulmeting en effectmeting zijn alleen als online enquête aange

boden en kende een gedetailleerde vragenlijst. Bij deze twee metingen was de respons zodanig dat we beide 

als 'volledig niet representatief' hebben moeten beschouwen. Voorde eindmeting hebben we gekozen voor 

een korte, schriftelijke enquête. Om de respons te verhogen zijn in de wijken Boschpoort-Hoogbouw en 

Boschpoort-Laagbouw de enquêtes aan huis opgehaald en in de wijk Jekerkwartier Noord is als alternatief een 

online variant aangeboden. 

In onderstaande tabel staan per wijk het aantal aansluitingen (populatie) en het benodigde aantal aansluitin

gen dat de enquête heeft ingevuld om representatief te zijn (respons). De tabel laat zien dat de respons bij de 

eindmeting duidelijk beter was dan bij nul- en effectmeting. De respons bij Boschpoort-Laagbouw is represen

tatief en bij Jekerkwartier Noord zo goed als. De respons bij Boschpoort-Hoogbouw is te beschouwen als rich

tinggevend. 

Evaluatie afval proef, periode 1 juni 2017 - 30 november 2017, facet service 
Onderwerp 1 parameter proefwijk BP-HB BP-LB JK-Nrd 
Populatie 306 505 1.020 

Benodigde respons bij 90% betrouwbaar en 5% foutenmarg 144 176 214 

Nulmeting 1 Respons 47 102 86 
1 90% betrouwbaarheid bij foutenmarge van 11,1% 7,3% 8,5% 

Effectmeting I Respons 45 99 119 
1 90% betrouwbaarheid bij foutenmarge van 11,4% 7,4% 7,1% 

Eind meting 1 Respons 103 184 183 

1 90% betrouwbaarheid bij foutenmarge van 6,6% <5% 5,5% 

Voorliggende rapportage bevat de ruwe gegevens van de eindmeting waarop we de tekst in het hoofdrapport 

hebben gebaseerd. De tekst in het hoofdrapport staat in hoofdstuk 2. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 staan de 

vragenlijsten en antwoorden van de eindmeting van Boschpoort-Hoogbouw, Boschpoort-Laagbouw respectie

velijk Jekerkwartier Noord. In de bijlagen staan de opmerkingen en suggesties uit de eind meting, de mails aan 

afvalloos@maastricht.nl en uit de klankbordgroepen. 
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Hoofdstuk 2 Tekst in evaluatierapport 

In het Evaluatierapport Afvalproef Maastricht van 23 juli 2018 is in hoofdstuk 5 de navolgende tekst opgeno

men. Deze tekst is gebaseerd op de resultaten van het bewonersonderzoek van eind november 2017, zoals in 

voorliggende rapportage is opgenomen. 

Om te achterhalen of de inzamelsystemen die de bewonerswerkgroepen in feite theoretisch hebben gekozen in 

de praktijk voldoet aan "makkelijk en haalbaar" hebben we aan het eind van de proef in een eindenquête
1 

aan 

alle inwoners van de proefwijken gevraagd: 

• hoe zij - met de ervaring van de afvalproef- de vroegere inzameling waarderen;

• of zij - per afval- en grondstof- het inzamelsysteem willen behouden, verbeteren of helemaal niet willen.

Naast deze vragen hebben de inwoners ook hun mening gegeven in de vorm van een toelichting op hun ver

wachtingen en wat daarvan uitkwam, suggesties voor verbetering en/of alternatieven. 

Waardering vroegere lnzamellng 

In de tabellen hieronder staat per proefwijk - met de ervaring van de afvalproef- de waardering voor het vroe

gere inzamelsysteem. Hoe hoger het cijfer, des te beter waardeert men de vroegere inzameling. 

Bosch poort-Hoogbouw Bosch poort-Laagbouw Jekerkwartler-Noord 

onderdeel gemiddelde onderdeel gemiddelde onderdeel gemiddelde 

geheel 7,7 geheel 7,3 geheel 8,0 

RA 8,0 RA 7,4 RA 8,2 

GFT 7,4 GFT 7,2 GFT 7,5 

Textiel 7,0 Textiel 6,3 Textiel 7,0 

k-EEA 6,2 k-EEA 6,0 k-EEA 6,5 

GHA 6,9 GHA 6,2 GHA 6,7 

milieu perron 8,0 milieuperron 7,6 milieu perron 7,4 

Uit de tabellen leiden we af dat de inzameling van restafval zoals die vroeger was meer wordt gewaardeerd (en 

kennelijk de wijziging in de afvalproef minder wordt gewaardeerd). Mutatis mutandis maken we uit de tabel op 

dat de mogelijkheid om textiel en kleine elektrische apparaten in de nabijheid (milieuperron) aan te bieden 

gewaardeerd lijkt te worden. 

Behouden, verbeteren of niet doen 

De belangrijkste vraag achten wij die waarbij de bewoners direct per inzamelsystematiek kunnen aangeven wat 

men daarmee wil: behouden, verbeteren of niet invoeren. De samenvattende tabel voor de drie wijken ziet er 

als volgt uit: 

afvalstof/ Boschpoort-Hoogbouw Boschpoort-Laagbouw Jekerkwartler-Noord 

grondstof behouden kan beter niet doen behouden kan beter niet doen behouden kan beter niet doen 

fijn restafval 30% 34% 36% 32% 33% 35% 20% 38% 42% 

gf 78% 17% 6% 68% 23% 8% 70% 22% 8% 

t 78% 14% 8% 79% 14% 8% 43% 27% 30% 

inco 89% 6% 6% 70% 15% 16% 68% 15% 18% 

textiel 84% 5% 10% 90% 6% 5% 82% 10% 8% 

k-eea 86% 7% 7% 90% 7% 3% 84% 10% 6% 

grof afval 75% 16% 9% 55% 26% 18% 73% 19% 8% 

Nadat de nu/enquête en de eerste effectenquête een zodanig lage respons hadden dat deze niet als representatief zijn 
te beschouwen, hebben we in de eindenquête de inhoud (eenvoudiger) en de aanpak (persoonlijker) gewijzigd. Dit heeft 
voor Boschpoort-Laagbouw en Jekerkwartier geleid tot een representatieve respons. Bij  Boschpoort-Hoogbouw is de 

respons op zich niet representatief, maar is wel een richtinggevend. 
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Uit deze tabel concluderen we dat de bewoners de verlaging van de inzamelfrequentie van restafval niet waar

deren. Het gescheiden aanbieden van gf (overigens wel met wat verbeteringen), inco, textiel en k-eea ziet men 

wel zitten. Bij de inzameling van t met een tuin korf is het beeld wisselend. 

Opmerkingen 

De geplaatste opmerkingen en suggesties (via de enquête, mail, klankbordgroep, etc.) zijn samengevat: 
• Boschpoort-Hoogbouw

o restafval vaker inzamelen vanwege stank en ruimtegebrek of weer via een ondergrondse container

o gf frequent gescheiden aanbieden is fijn, maar stank vanwege slecht ledigen werd frequent genoemd;

o bij t is de suggestie om de inzamelfrequentie aan te passen aan aanbod (wel of geen groeiseizoen);

o inco frequent gescheiden aanbieden wordt ook gewaardeerd, maar ook hier is sprake van een zekere

geuroverlast en noemt men privacy als aandachtspunt (door de huis-aan-huis inzameling);

o textiel en k-eea aanbieden via de milieuperrons mag blijven;

o voor grof afval zou men een structurele haalvoorziening (een keer in de zo veel tijd op een vaste dag)

als een welkome aanvulling zien.

Boschpoort-Laagbouw, aanvullend op de opmerkingen bij Boschpoort-Hoogbouw geldt voor deze wijk dat: 

o de driewekelijkse inzameling van restafval nogal eens tot verwarring over de juiste inzameldag heeft

geleid (men ervaart geen logisch patroon);

o bij inco was men minder negatief over geur en privacy {hier werd via het milieu perron ingezameld);

• Jekerkwartier-Noord, aanvullend op bovenstaande opmerkingen bij de Boschpoortwijken geldt voor deze

centrum wijk dat:

o men voor de inzameling van tuinafval graag maatwerk ziet: halen via minicontainer of brengen naar

een tuinkorf.

Interpretatie 

Bovenstaande enquêteresultaten interpreteren we per afval-/grondstof als volgt. 
• fijn restafval: bewoners willen op een zodanige wijze van hun restafval af dat de kans op geuroverlast en

ruimtegebrek zo klein mogelijk is ofwel aanbieden op het moment dat de bewoner dat wil {hogere inzamel

frequentie of ondergrondse container). We willen hier alvast opmerken dat goed scheiden leidt tot veel

minder restafval (maximaal één 25-liter zak per inzamelronde) en tot een zodanige samenstelling van het

restafval, dat die vrijwel geen geur geeft. De grondstoffen gf en inco zijn hierin belangrijk.

• qf (keukenafval): bewoners willen de beproefde manier van gf inzamelen behouden, mits

de geuroverlast wordt beperkt. Uit afvalproeven in andere gemeenten weten we dat het

gebruiken van een composteerbare zak die de bewoner op de inzameldag dichtgeknoopt

in de emmer kan aanbieden geuroverlast kan voorkomen. Ook het gebruik van een lucht

doorlatend aanrechtemmertje meet daarin de composteerbare zak blijkt de geuroverlast

(sterk) te verminderen en zelfs te voorkomen.

t (tuinafval): voor bewoners is de inzameling van t (en voorheen gft) met een minicontainer ingeburgerd en

lijkt vervanging door een ander inzamelsysteem niet zinvol. Aansluiting bij het feitelijk aanbod (seizoen,

grootte van de tuin) lijkt wel gewenst.

• inco (luiers en incontinentiemateriaal): bewoners bij wie deze grondstof vrijkomt (en dan is het ook een

behoorlijk grote stroom) willen de gescheiden inzameling daarvan behouden. Inzameling via het milieuper

ron geeft daarbij minder geuroverlast en is minder privacygevoelig. NB We kunnen de gescheiden inzame

ling pas echt implementeren vanaf het moment dat er verantwoorde verwerkingsmogelijkheden zijn. Om

eventuele geuroverlast te voorkomen kan de bewoner een luierzak gebruiken.
• textiel en k-eea: inzameling - op korte afstand - via ondergrondse containers op de milieuperrons zien de 

bewoners graag behouden.

• grof afval: eventuele wijzigingen, zoals een structurele haa/voorziening, dienen aanvullend en ondersteu

nend te zijn aan het (nieuwe) inzamelsysteem voor de fijne afval- en grondstoffen.

-:....� 
;.:�{ 
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Hoofdstuk 3 bewonersonderzoek Boschpoort-Hoogbouw 

In dit hoofdstuk staan de vragenlijst, de antwoorden en de geplaatste opmerkingen en suggesties die door de 

respondenten uit de wijk Boschpoort-Hoogbouw zijn gemaakt. 

Vragenlijst bewonersonderzoek 

Om u bij de vergelijking te helpen, zetten we hieronder de vroegere afvalinzameling naast de inzameling uit de 

afvalproef in uw wijk. 

Grof huishoudelijk afval 

Restafval 

milieupark en halen MTB 

25- of 50-liter tariefzak 

wekelijks/ondergrondse 

container 

milleupark en halen MTB 

25- of 50-liter tariefzak 

2-wekelijks 

Daar gaat-Ie. Eerst enkele vragen over de vroegere inzameling. Graag het cijfer omcirkelen 

1. Met welk cijfer tussen 1 en 10 waardeert u de vroegere afvalinzameling als geheel?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Welk cijfer zou u geven aan de inzameling van Restafval zoals die vroeger was?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. En welk cijfer zou u geven aan de inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) zoals die vroeger was? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Met welk cijfer waardeert de inzameling van Textiel zoals die vroeger door een goed doel gebeurde?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Welk cijfer zou u geven aan de inzameling van kleine elektrische apparaten zoals die vroeger was? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. En welk cijfer zou u geven aan de inzameling van grof huishoudelijk afval zoals die vroeger was?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Tenslotte een cijfer voor de milieuperrons in uw wijk, nog steeds als onderdeel van de vroegere afvalinza

meling.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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De volgende vragen gaan over de verwachtingen die u bij de afvalproef had. 

8. Kunt u in een paar woorden vertellen wat u vooraf van de inzameling in de afval proef verwachtte? Dacht u

bijvoorbeeld: "wat fijn dat ik textiel nu makkelijk kwijt kan" of "minder vaak restafval, gaat dat niet stin

ken". We lezen het graag.

1 

Een paa, woo,den 

9. Welk effect verwachtte u op uw hoeveelheid restafval door de wijzigingen in de inzameling van onder

staande afvalstromen? Verwachtte u meer of minder zakken Restafval aan de straat te zetten te maken of

voorzag u geen verschil? (omcirkel uw antwoord).

a. Restafval, tweewekelijks i.p.v. wekelijks minder - meer - hetzelfde 

b. Keukenafval/GF apart minder - meer - hetzelfde 

c. Tuinafval, in kleine hoeveelheden bij Keukenafval/GF

d. Luiers, apart i.p.v. bij het restafval

e. Textiel, milieuperron i.p.v. lx in de 3 maanden opgehaald

f. Kleine elektrische apparaten, milieuperron i.p.v. milieupark

g. Grof huishoudelijk afval (op zich ongewijzigd)

minder - meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

minder- meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

10. Het geheel overziende, vind u dan dat uw verwachtingen van de afvalproef zijn uitgekomen, of deze nou

goed of slecht waren (graag JA of NEE omcirkelen

JA NEE 

Zou u uw antwoord willen toelichten? 

1 

ToelkhUns 

De laatste vragen gaan over wat u wilt dat we behouden, wat beter kan of wat we beter niet kunnen doen. 

ll. Welke onderdelen uit de inzameling in de afvalproef wilt u in de toekomst behouden?

a. Tweewekelijkse inzameling aan huis van Restafval

b. Wekelijkse inzameling aan huis van GF/keukenresten

c. Tuinafval in kleine hoeveelheden bij GF

d. Wekelijks inzamelen van Luiers

e. Textiel brengen naar het milieu perron op het moment dat het uitkomt

f. Kleine elektrische apparaten brengen naar het milieuperron op het moment dat het uitkomt

g. Grof huishoudelijk hetzelfde als vroeger

12. Van welke afvalstromen kan de inzameling in de afvalproef volgens u beter? Heeft u wellicht een sugges

tie?

a. Restafval

b. GF/keukenresten

C. Tuinafval

d. Luiers

e. Textiel

f. Kleine elektrische apparaten

g. Grof huishoudelijk afval

5 
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SuggesUes 

13. Tenslotte, van welke onderdelen van de afvalproef ziet u liever dat die niet worden ingevoerd? Als u wilt,

kunt u een reden opschrijven en eventueel een alternatief dat u hierboven nog niet heeft genoemd.

a. Tweewekelijkse inzameling aan huis van Restafval

b. Wekelijkse inzameling aan huis van GF/keukenresten

c. Tuinafval in kleine hoeveelheden bij GF

d. Wekelijks inzamelen van Luiers

e. Textiel brengen naar het milieu perron op het moment dat het uitkomt

f. Kleine elektrische apparaten brengen naar het milieuperron op het moment dat het uitkomt

g. Grof huishoudelijk hetzelfde als vroeger

Redenen 

Antwoorden 

Vraag 1 t.e.m. 7 

Waardering voor de vroegere inzameling van 
cijfer 1. geheel 2.RA 3. GFT 4. Textiel 5. k-EEA

1 - - 1 2 4 
2 - - 1 2 6 
3 - 2 1 2 4 
4 1 1 5 6 7 
5 6 4 7 8 9 
6 14 11 11 16 13 

7 23 14 16 15 23 
8 23 25 22 20 17 
9 17 20 16 8 3 

10 15 21 14 15 9 

modus 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 
mediaan 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 
gemiddelde 7,7 8,0 7,4 7,0 6,2 
stnd.deviatie 1,5 1,6 2,0 2,2 2,4 

Vraag 8 

Zie bijlage 1. 

Vraag 9 

Alternatieven 

6. Grof 7. perron
1 -

2 -

3 -

5 -

12 4 
12 7 
21 20 
16 31 
6 19 

13 14 

7,0 8,0 
7,0 8,0 
6,9 8,0 
2,1 1,3 

Verwachtingen bij afvalproef: effèct op RA door de ander wijzen van inzamelen van 
tariefzakken 9a. RA 9b. GF 9c. T 9d. Luiers 9e. Textiel 9f. K-EEA 9g. Grof 
minder 28 13 8 7 14 14 6 
meer 18 21 10 7 16 13 0 
gelijk 45 53 59 41 45 57 75 
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Vraag 10 

Verwachtingen zijn wel (64 maal) respectievelijk niet uitgekomen (33 maal). Voor de toelichting, zie bijlage 1. 

Vraag 11 t.e.m. 13 

afvalstof/ Boschpoort-Hoogbouw Boschpoort-Hoogbouw 

grondstof behouden kan beter niet doen behouden kan beter niet doen 

Rest 35 39 41 30% 34% 36% 

GF 70 15 5 78% 17% 6% 

T 39 7 4 78% 14% 8% 

Luiers 32 2 2 89% 6% 6% 

Textiel 65 4 8 84% 5% 10% 

k-EEA 63 5 5 86% 7% 7% 

GHA 51 11 6 75% 16% 9% 

Voor suggesties en alternatieven, zie bijlage 1. 

'-
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Hoofdstuk 4 bewonersonderzoek Boschpoort-Laagbouw 

In dit hoofdstuk staan de vragenlijst, de antwoorden en de geplaatste opmerkingen en suggesties die door de 

respondenten uit de wijk Boschpoort-Laagbouw zijn gemaakt. 

Vragenlijst bewonersonderzoek 

Om u bij de vergelijking te helpen, zetten we hieronder de vroegere afvalinzameling naast de inzameling uit de 

afvalproef in uw wijk. 

Grof huishoudelijk afval 

Restafval 

milieupark en halen MTB 

25- of 50-liter tariefzak

2-wekelijks

milieupark met extra één 

avond openstelling en halen 

MTB 

25- of 50-liter tariefzak

3-wekelijks

Daar gaat-Je. Eerst enkele vragen over de vroegere Inzameling. Graag het cijfer omcirkelen 

1. Met welk cijfer tussen 1 en 10 waardeert u de vroegere afvalinzameling als geheel?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Welk cijfer zou u geven aan de inzameling van Restafval zoals die vroeger was?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. En welk cijfer zou u geven aan de inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) zoals die vroeger was?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Met welk cijfer waardeert de inzameling van Textiel zoals die vroeger door een goed doel gebeurde?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Welk cijfer zou u geven aan de inzameling van kleine elektrische apparaten zoals die vroeger was?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. En welk cijfer zou u geven aan de inzameling van grof huishoudelijk afval zoals die vroeger was?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Tenslotte een cijfer voor de milieuperrons in uw wijk, nog steeds als onderdeel van de vroegere afvalinza

meling.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- ..
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De volgende vragen gaan over de verwachtingen die u bij de afvalproef had. 

8. Kunt u in een paar woorden vertellen wat u vooraf van de inzameling in de afvalproef verwachtte? Dacht u

bijvoorbeeld: "wat fijn dat ik textiel nu makkelijk kwijt kan" of "minder vaak restafval, gaat dat niet stin

ken". We lezen het graag.

1 

Eeo paa, woo<d'" 

9. Welk effect verwachtte u op uw hoeveelheid restafval door de wijzigingen in de inzameling van onder

staande afvalstromen? Verwachtte u meer of minder zakken Restafval aan de straat te zetten te maken of

voorzag u geen verschil? (omcirkel uw antwoord).

a. Restafval, driewekelijks i.p.v. tweewekelijks

b. Keukenafval/GF, apart i.p.v. samen met tuinafval

c. Tuinafval apart i.p.v. samen met de keukenafval/GF

d. Luiers, apart i.p.v. bij het restafval

e. Textiel, milieu perron i.p.v. lx in de 3 maanden opgehaald

f. Kleine elektrische apparaten, miiieuperron i.p.v. milieupark

g. Grof huishoudelijk afval, milieu park een extra avond open

minder - meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

minder- meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

10. Het geheel overziende, vind u dan dat uw verwachtingen van de afval proef zijn uitgekomen, of deze nou

goed of slecht waren (graag JA of NEE omcirkelen

JA NEE 

Zou u uw antwoord willen toelichten? 1 Toelkht;,g 

De laatste vragen gaan over wat u wilt dat we behouden, wat beter kan of wat we beter niet kunnen doen. 

11. Welke onderdelen uit de inzameling in de afvalproef wilt u in de toekomst behouden?

a. Driewekelijkse inzameling aan huis van Restafval

b. Wekelijkse inzameling aan huis van GF/keukenresten

c. Tweewekelijkse inzameling aan huis van tuinafval

d. Luiers brengen naar het milieu perron op het moment dat het uitkomt

e. Textiel brengen naar het milieuperron op het moment dat het uitkomt

f. Kleine elektrische apparaten brengen naar het milieu perron op het moment dat het uitkomt

g. Voor Grof huishoudelijk afval een extra avond op het milieu park

12. Van welke afvalstromen kan de inzameling in de afvalproef volgens u beter? Heeft u wellicht een sugges

tie?

a. Restafval

b. GF/keukenresten

C. Tuinafval

d. Luiers

e. Textiel

f. Kleine elektrische apparaten

g. Grof huishoudelijk afval
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1 

Sugge,t;e, 

13. Tenslotte, van welke onderdelen van de afvalproef ziet u liever dat die niet worden ingevoerd? Als u wilt,

kunt u een reden opschrijven en eventueel een alternatief dat u hierboven nog niet heeft genoemd.

a. Driewekelijkse inzameling aan huis van Restafval

b. Wekelijkse inzameling aan huis van GF/keukenresten

c. Tweewekelijkse inzameling aan huis van tuinafval

d. Luiers brengen naar het milieuperron op het moment dat het uitkomt

e. Textiel brengen naar het milieuperron op het moment dat het uitkomt

f. Kleine elektrische apparaten brengen naar het milieuperron op het moment dat het uitkomt

g. De extra avond op de het milieupark voor Grof huishoudelijk afval

Redenen Alternatieven 

Antwoorden 

Vraag l t.e.m. 7 

Waardering voor de vroegere inzameling van 

cijfer 1. geheel 2.RA 3. GFT 4. Textiel 5. k-EEA 6. Grof 7. perron

1 2 2 6 8 10 10 -

2 1 1 1 4 5 4 2 

3 3 2 3 7 8 8 2 

4 1 6 3 10 13 8 1 

5 9 5 8 19 26 11 9 

6 25 22 28 34 35 42 16 

7 52 44 43 38 41 44 48 

8 61 61 46 33 25 36 64 

9 15 22 26 13 4 6 24 

10 13 16 15 8 9 6 14 

modus 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 

mediaan 7,0 8,0 7,0 7,0 6,0 7,0 8,0 

gemiddelde 7,3 7,4 7,2 6,3 6,0 6,2 7,6 

stnd.devlatle 1,6 1,6 1,9 2,1 2,1 2,1 1,4 

VraagB 

Zie bijlage 2. 

Vraag 9 

Verwachtingen bij afval proef: effect op RA door de ander wijzen van inzamelen van 

tariefzakken 9a. RA 9b.GF 9c. T 9d. Luiers 9e. Textiel 9f. K-EEA 9g. Grof 

minder 55 28 41 37 40 40 23 

meer 32 47 14 17 18 27 13 

gelijk 86 90 109 59 94 89 125 
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Vraag 10 

Verwachtingen zijn wel (116 maal genoemd) respectievelijk niet uitgekomen (56 maal genoemd). Voor de toe

lichting, zie bijlage 2. 

Vraag 11 t.e.m. 13 

afvalstof/ Bosch poort-Laagbouw Bosch poort-Laagbouw 

grondstof behouden kan beter niet doen behouden kan beter niet doen 

Rest 65 66 72 32% 33% 35% 

GF 123 42 15 68% 23% 8% 

T 114 20 11 79% 14% 8% 

Luiers 57 12 13 70% 15% 16% 

Textiel 95 6 5 90% 6% 5% 

k-EEA 104 8 4 90% 7% 3% 

GHA 57 27 19 55% 26% 18% 

Voor suggesties en alternatieven, zie bijlage 2. 
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Hoofdstuk 5 bewonersonderzoek Jekerkwartier Noord-Centrum 

In dit hoofdstuk staan de vragenlijst, de antwoorden en de geplaatste opmerkingen en suggesties die door de 

respondenten uit de wijk Jekerkwartier Noord-Centrum zijn gemaakt. 

Vragenlijst bewonersonderzoek 

Om u bij de vergelijking te helpen, zetten we hieronder de vroegere afvalinzameling naast de inzameling uit de 

afvalproef in uw wijk. 

Grof huishoudelijk afval 

Restafval 

milieupark en halen MTB 

25- of 50-liter tariefzak 

wekelijks 

milieupark en halen MTB 

25- of 50-liter tariefzak 

2-wekelijks

Daar gaat-ie. Eerst enkele vragen over de vroegere inzameling. Graag het cijfer omcirkelen 

1. Met welk cijfer tussen 1 en 10 waardeert u de vroegere afvalinzameling als geheel?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Welk cijfer zou u geven aan de inzameling van Restafval zoals die vroeger was?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. En welk cijfer zou u geven aan de inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) zoals die vroeger was?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Met welk cijfer waardeert de inzameling van Textiel zoals die vroeger door een goed doel gebeurde?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Welk cijfer zou u geven aan de inzameling van kleine elektrische apparaten zoals die vroeger was?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. En welk cijfer zou u geven aan de inzameling van grof huishoudelijk afval zoals die vroeger was?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Tenslotte een cijfer voor de milieuperrons in uw wijk, nog steeds als onderdeel van de vroegere afvalinza

meling.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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De volgende vragen gaan over de verwachtingen die u bij de afvalproef had. 

8. Kunt u in een paar woorden vertellen wat u vooraf van de inzameling in de afval proef verwachtte? Dacht u

bijvoorbeeld: "wat fijn dat ik textiel nu makkelijk kwijt kan" of "minder vaak restafval, gaat dat niet stin

ken". We lezen het graag.

1 

Een P'" woo,den 

9. Welk effect verwachtte u op uw hoeveelheid restafval door de wijzigingen in de inzameling van onder

staande afvalstromen? Verwachtte u meer of minder zakken Restafval aan de straat te zetten te maken of 

voorzag u geen verschil? (omcirkel uw antwoord).

a. Restafval, minder vaak inzamelen

b. Keukenafval/GF apart

c. Tuinafval apart

d. Luiers, apart i.p.v. bij het restafval

e. Textiel, milieuperron i.p.v. lx in de 3 maanden opgehaald

f. Kleine elektrische apparaten, milieuperron i.p.v. milieupark

g. Grof huishoudelijk afval (op zich ongewijzigd)

minder - meer- hetzelfde 

minder - meer- hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

minder - meer - hetzelfde 

10. Het geheel overziende, vind u dan dat uw verwachtingen van de afvalproef zijn uitgekomen, of deze nou

goed of slecht waren (graag JA of NEE omcirkelen

JA NEE 

Zou u uw antwoord willen toelichten? 1 ToelkhUng 

De laatste vragen gaan over wat u wilt dat we behouden, wat beter kan of wat we beter niet kunnen doen. 

11. Welke onderdelen uit de inzameling in de afvalproef wilt u in de toekomst behouden?

a. Minder vaak inzamelen aan huis van Restafval

b. Wekelijkse inzameling aan huis van GF/keukenresten

c. Tuinafval brengen naar de tuinkorf

d. Twee maal per week inzamelen van Luiers

e. Textiel brengen naar het milieuperron op het moment dat het uitkomt

f. Kleine elektrische apparaten brengen naar het milieuperron op het moment dat het uitkomt

g. Grof huishoudelijk hetzelfde als vroeger

12. Van welke afvalstromen kan de inzameling in de afvalproef volgens u beter? Heeft u wellicht een sugges

tie?

a. Restafval

b. GF/keukenresten

c. Tuinafval

d. Luiers

e. Textiel

f. Kleine elektrische apparaten
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g. Grof huishoudelijk afval

13. Tenslotte, van welke onderdelen van de afvalproef ziet u liever dat die niet worden ingevoerd? Als u wilt,
kunt u een reden opschrijven en eventueel een alternatief dat u hierboven nog niet heeft genoemd.
a. Minder vaak inzamelen aan huis van Restafval
b. Wekelijkse inzameling aan huis van GF/keukenresten
c. Tuinafval brengen naar de tuinkorf
d. Twee maal per week inzamelen van Luiers
e. Textiel brengen naar het milieuperron op het moment dat het uitkomt
f. Kleine elektrische apparaten brengen naar het milieuperron op het moment dat het uitkomt
g. Grof huishoudelijk hetzelfde als vroeger

Redenen 

Antwoorden 

Vraag 1 t.e.m. 7 

Waardering voor de vroegere inzameling van 

cijfer 1. geheel 2.RA 3. GFT 4. Textiel 5. k-EEA

1 2 2 4 5 8 

2 - - 1 2 4 

3 - 1 1 4 5 

4 1 1 7 6 10 

5 7 9 16 18 22 

6 12 13 17 27 26 

7 35 27 28 30 32 

8 52 41 42 36 28 

9 36 33 22 13 10 

10 32 51 35 24 20 

modus 8,0 10,0 8,0 8,0 7,0 

mediaan 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 

gemiddelde 8,0 8,2 7,5 7,0 6,5 

stnd.deviatie 1,6 1,7 2,1 2,1 2,3 

Vraag8 

Zie bijlage 3. 

Vraag9 

Alternatieven 

6. Grof 7. perron

7 1 

3 1 

6 2 

7 5 

21 9 

33 23 

29 38 

25 56 

14 19 

23 18 

6,0 8,0 

7,0 8,0 

6,7 7,4 

2,3 1,6 

Verwachtingen bij afval proef: effect op RA door de ander wijzen van inzamelen van 

tariefzakken 9a. RA 9b. GF 9c.T 9d. Luiers 9e. Textiel 9f. K-EEA 9g.Grof 

minder 57 17 22 17 19 14 7 

meer 35 50 19 15 26 24 12 

gelijk 81 95 104 81 99 110 127 
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Vraag 10 

Verwachtingen zijn wel (116 maal genoemd) respectievelijk niet uitgekomen (57 maal genoemd). Voor de toe

lichting, zie bijlage 3. 

Vraag 11 t.e.m. 13 

afvalstof/ Jekerkwartier-Noord Jekerkwartier-Noord 

grondstof behouden kan beter niet doen behouden kan beter niet doen 

Rest 48 91 100 20% 38% 42% 

GF 122 38 14 70% 22% 8% 

T 57 36 40 43% 27% 30% 

Luiers 23 5 6 68% 15% 18% 

Textiel 87 11 8 82% 10% 8% 

k-EEA 92 11 6 84% 10% 6% 

GHA 74 19 8 73% 19% 8% 

Voor suggesties en alternatieven, zie bijlage 3. 
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Bijlage 1 - opmerkingen, suggesties e.d. uit bewonersonderzoek Boschpoort-Hoogbouw 
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8/Verwachting vooraf 

restafval soms vervelend als je het een keer vergeet of op vakantie bent 

fijn dat ik textiel kwijt kan 

rest om de twee weken geeft ongemak, geur, muizen 

minder vaak restafval geeft stank 

rest gaat stinken 

rest gaat stinken bij minder dan wekelijks 

rest vaker, gaat dan niet stinken 

stinken 

rest minder vaak, gaat dus stinken, vooral zomers 

fijn textielbak en k-EEA 

rest fijn niet meer zo ver slepen en fijn textiel en deergelijke 

rest ondergrondse was fijn, maar tweewekelijks bleek geen probleem 

geen verwachtingen 

fijn textiel makkelijk kwijt; rest beter elek week 

meer scheiden, minder estafval 

geen verwachtingen, maar ging goed 

wereken al jaren zo met afvalscheiding 

blij met luuers en textiel 

geen verschil met vroeger 

minder rest halen betekent vaker naar milieupark rijden 

verwarrend 

weet niet 

wij konden rest en gf en groen elke qeek buitenzetten, positief is textiel en k-Eea 

rest In de zomer is niet fijn, stank, maden; kwam ook dor gf-emmer 

rest tweewekelijsk geeft meer stank 

neutraal 

verkapte bezuiniging 

afval dat niet In de bakken kan,mee naar huis nemen 

slechte verwachtingen 

luiers fijn, rest stinkt de twede week 

Ik vond het prima hoe het was en nu is 

minder vaak restafval gaat dat niet stinken 

niet echt blij ermee 

stank In de zomer en muizen 

goed dat er nu textiel een k-EEA bakken zijn 

zal wel goed gaan 

ja dat is wel fijn 

eigenlijk veranderde er niet zo veel 

woon op boot, rest moet elke week weg kunnen 

luiers fijn 

volledig onnodige proef 

textiel makkelijker kwijt 

fijn voor textiel 

rest minder vaak, gaat dat niet stinken 

alles wat je extra kwijt an Is goed, als het maar netjes blijft 
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besparen op zakken, milieubewust; 

rest in de winter geen probleem als warm Is wel 

textiel en k-EEA een pluspunt 

zin in; eindelijkk proactief, ook in communicatie een vlotte leesbare vorm 

vond het idee slecht, op balkon veel vliegen; reuk van de luiers (emmertkes slcht idee) 

meer stank 

tevreden 

rest op balkon gaat stinkene 

textiel is fijn; rest stinkt in zomer 

laagboiw deponeert rest bij hoogbouw op inzameldagen 

breng regelmatig gals, papier en plastic naar milieupark 

dat gaat tegenvallen 2 weken lang rest of gft op terras/balkon 

minder restafval en textiel fijn 

verbeteringen 

minder vaak rest gaat dat niet stinken, probelem met verkeerd buten zetten 

altijd al alfval gesorteerd 

rest in zomer stinkt en maden 

rest ondergorns was perfect, frequentie en tijdstip zelf te bepalen 

geduld en oefening is het devies 

waar moet ik mij restafval In de tussentijd laten 

te veel vreemden die rotzooi maken 

rest en gf apart: positief 

veellosse inzaemlobjectenop verschillende dagen 

meer stank op balkon 

misschien meer zwerfafval 

elke week gf voorkomt stank; daarom rest maar lx per maand; textiel en k-EEA In e buurt fijn 

rest tweewekelijks Is te weinig 

le keer dat ik het doe, maar ben tevreden met de proef 

rest tweewekelijks Is te weinig 

k-EEA snel kwijt 

rest e gft gaat stinken 

wordt rommelig 

minder restafval en dat klopt 

meer stank door lamer rest 

textiel fijn; rest stank? 

10/Toellchtlng op uitkomen verwachting 

niet minder afval wel meer ophoping In huis, meer stank op balkon 

precies als voorheen 

weinig verandering alleen in restzakken 

restafval geeft stank, geen plek om het ordelijk te bewaren 

rest tweewekelljks geeft satnk en kans op maden/ongedierte, zeker in zomer 

beter geworden 

afvalproef is slechter dan hoe het was 

rest ondergronds, veel beter 

er werden meer emmers aangeboden 
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mensen dumpen meer en rest toch elek week 

afvalproef mag blijven 

ben bewuster, sorteer beter, zeer positief 

geen mening 

meer scheiden, minder estafval 

rest voor de deur is praktisch 

was al jaren zo 

ben zeer tevreden 

hetzelfde gebleven 

meer rotzooi op straat, meer stank in huis 

deden al aan afvalscheiding, doorde proef een week langer met rest 

heb regelmatig restzak in huis staan stinken 

als je goed scheidt blijft het hetzelfde 

ligt meer rommel naast de perrons 

rest Is minder, maar zomers maden 

veel troep op straat, meer dan voorheen 

bewuster met afvalsheding bezig 

voor 1-persoonshuihoduens is het niet zo de moeite 

we vinden het leuk afval tescheiden 

inderdaad verkapte bezuiniging, eerst 1 zak per week, nu 2 zkken per 2 weken 

grote puinhoop in de flat, niks voor senioren 

doe al Jaren aan afval scheiden 

doorde afvalbakken last van maden 

te veel grof vuil i de buurt 

er werd goed opgelet wanner het afval werd opgehaald 

niet zo veel veranderd 

laat het maar wekelijks 

dat het textiel en k-EEA kwijt kan 

niks veradnerd In hoeveelheid rest 

teoname ratten, omwoneneden laten rest buiten staan 

er is niets verander. Voor rest ondergrondse weer open 

ik zie dat er meer gescheiden wordt 

ondergrondse voo rest icm mmilleuperron is perfect 

neutraal, meeste stemmen glden 

afval op balkon stinkt bij warm weer 

zoals vroeger vond Ik goed 

gedeeltelijk goed, begrijp dat scheiden voor ouderen moielljk is 

meer gf 

rest In ondergrondse 

makkelijker en dischterbij dan milieu perrons 

over het algemeen tevreden 

grotere hoeveelhel drestazaaken aan deur 

niet veel veranderd 

afval stok op warme dagen, muzien en vliegjes in lift op lnzameldag 

het blijft netter op straat 

sinds gf-emer geen restzak meer 
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geen succes, zomer stank vliegjes muizen 

selectiever 

zakken die te lang bulten staan door verkeerd aanbieden, katten 

voor veel ouderen te belastend 

warm weer overlast vliegen maden 

beter door textiel en k-Eea ook en betere scheiding 

wordt gedwongen er over na te denken 

restafval in de tussentijd: vies 

bij het oude laten 

ga bewuster om, geen extra werk 

neutraal 

logisch dat afvl op bal kom stinkt 

1 kleine rode zak tijdens de proef: doorgaan 

niet bewust dat gied scheiden zovee minder restafval geeft 

direct gewend aan leuwe systeem 

doorgaa, ben tevreden 

voor de ur ligt elek week stapel zakken 

het was rommelig 

meer keukenafval, minder rest 

minder rest lslast geen voordeel 

beter 

12/Suggestles voor verbetering Inzameling volgens afvalproef 

rest wekelijks of ondergrondse container 

rest wekelijks 

plastic aan huis ophalen 

textiel aan huis 

rest wekelijks 

rest oude manier 

rest en gft elke week 

textlelbak wordt gebruikt als afvaldump; k-EEA slechts zelden nodig 

Jammer als diftar zou verdwijnen 

rest wekelijks 

gha halen per kwartaal 

rest en gf wekelijks 

rest wekelijks 

rest zoals het was 

rest tweewekelijks; gf en tuin wekelijks 

rest wekelijks 

voor gf beter ondergrondse containers 

rest wejelijks 

rest en gf wekelijks 

gha gratis ophalen 

grote bak voor inca 

restv wekelijks 

een brengpunt waar Je gf dagelijks kwijt kunt 
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ophalen plastic 

rest in ondergrondse; textiel bij spar 

rest wekelijks; gha ophalen 

bak met reukfilter 

rest ondergrondse container 

textiel openong kan kleiner 

rest in ondergrondse; voor gf ook brengvoorziening 

ondrggrodns weer open 

zoals het in de proef is 

grote gezinnen hebben meer afval dat gaat stinken, gf past niet nder de kraan 

milieupark 

rest en gf wekelijks 

rest terug naar ondergrondse; textiel en k-EEA niet urgent, kan naar milieupar 

rest in ondergrondse 

rest wekelijks 

T-container bij llieuperron 

camera bij mlliueperron 

in container bij flat 

rest in onedrgrondse 

rest wekelijks 

t vaker ophalen 

t elke week in seizoen 

rest wekelijks; gha 4x per Jaar gartis aanleveren 

rest wekelijs; luiers bij restafval 

13/Redenen niet doen inzameling volgens afvalproef 

rest geeft stank, geen plaats 

rest stank zomer 

geen gf ga elke dag uit eten 

rest wordt gedumpt op milieuperron 

weinig bergruimte 

rest stinkt 

geen plaat.stank 

rest stank in de zomer 

rest stank, ongedierte 

overlast 

te langbulten 

stank en maden 

onhyglenlsch 

stank 

groen emmer te klein voor T 

onhygienisch 

afval stat te lang, gaat slnken 

13/alternatieven voor niet doen inzameling volgens afvalproef 

rest In ondergondse 

' 
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rest wekelijks 

rest wekelijks 

rest zoals vroeger 

rest gft zoals het was 

mag zo blijven 

zoals het was 

iik vind het goed 

laten zoals het was 

rest wekelijks 

gha aan flat ophalen 

rest wekelijks 

ik ben tevreden 

rest vla ondergrondse;terug naar oude situatie 

rest elke week 

rest via ondergrondse met pasje 

rest altijd kunnen weggooien 

vind het ok 

bij supermarkte opletten wie de zakken open, nu ook belgen 

oude systeem 

wekelijks of ondergrondse 

wekelijks 

rest terug naar indergrondse 

rest: oude situatie 

rest oude systeem of wekelijks 

rest tweewekleijk ste weinig (zeker in zomer) 

textiel aan huls ophalen 

rest wekelijks 

k-EEA lievre halen 
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Bijlage 2 - opmerkingen, suggesties e.d. uit bewonersonderzoek Boschpoort-Laagbouw 
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8/Verwachtlng vooraf 

luiers apart fijn; Is haafg:frequentle wel voldoende?; benieuwd of rest echt minder? 

had niet verwacht zo weinig restafval over te houden. 

geen verwachtingen 

GF apart fijn, lediglnging niet altijd goed 

geen idee vantevoren 

te lange tussentijd ophalen restafval 

GF bij warm weer veel ongedierte 

nog minder vaak rest, dat gaat niet goed in warme tijden 

restafval minder vaak ophalen slecht plan ivm ratten 

het meeste brachte we zelf 

fijn dat er gedacht wordt aan afvalbesparinf ihkv duurzaaheid 

rest gaat stinken in zomer 

minder maden bij warm weer 

minder vaak stank en ongedierte 

geen 

vor ons Is niet veel evranderd; fijn dat we textiel en k-EEA kwijt kunnen 

prima, wij deden het al zo 

restafval gaat stinken; weinig verandering, alleen gf en t apart 

het zou gemakkelijker zijn 

restzak 1x per drie weken te weinig, zitten vaak stinkende artikelen in 

minder vaak rest, waar moet Ik met die zakken naar toe 

verwachtte Iets moeilijker, maar vind het veel werk om alles in huis te bewaren voor 3 weken en veel wegbrengen 

textiel ok; waarom restafval minder 

restafval mag vaker; textiel, luier en k-EEA fijn aparte bak 

restdrie weken te lang 

geen verwachtingen; zou In winkel al moeten 

restafval per drie weken Ijkt erg lang 

luiers fijnniet meer In restazak; rest lx per 3 weken heel weinig 

onhandig dat er niet eendudlg systeem is (elek week weer uitzoeken wat wanneer) 

gf elke week fijn, bak mag groter 

zakken blijven langer staan, dus vaker naar het milieu park 

onoverzichtellj, rest te weinig 

goed dat er een aparte bak voor keukenafval 

niet over nagedacht 

gf bak voor 4 personen te klein 

ophaalplaatsen te weing ruimte+btegelen 

eerst pmd brengen en nu ook nog luiers 

wekelijks gf super; rest drlewekeliks goed genoeg 

goed dat luiers apart gaan 

groenafval wekelijks, zeker In zomer 

stank; kle 

inzameling totaal neemt niet af; aanbod verpakkingen blijft 

stank, rommel op straat; luiers makkelijk kwijt kunnen 

fijn dat lueirs niet meer in restzak hoeven 

minder maden gft-bak; makkelijker scheiden; beter voor milieu en minder euro's 
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stank; boel bakken in kleine tuin 

oude systeem was de op de grens van onboldoende: gft te weinig opghelaad en mest van huisdieren moet In restzak; hopen op oplc 

vroeger beter, troep in kleine bakjes 

nog beter het afval scheiden 

luiers apart is fijn, minder dure restzakken 

zeertevreden met inzamelen afval 

het zal wel even wennen zijn 

ideaal, rest in zzomer vaker 

textiel en k-EEA fijn nu apart 

rest driewekelijks leek weing 

fijn dat we meer stromen scheiden 

restafval in de zomer te lang 

vooral bang voor verwarring 

minder vaak restafval is niet goed 

verwachten niks, wel beeld bij luiers 

gf apart fijn (stank?); luiers aprt top 

als moeder leek luierinzameling hemeld 

verwachtte dat rest een probleem zou worden 

textiel en k-EEA makkelijker kwijt 

gf bakje niet gebruik want stonk na een week 

frequentie ophalen rest is fijn 

kleine gf bak is fijn als alleenstaande in de laagbouw 

luieremmer en gf container Is ideaal 

was bangvoor maden In gf emmer; luiers fijn om weg te brengen 

waarom het oude geval laten vallen, denk ook aan ouderen 

gf emmer fijn elek week; restzak ging soms stinkene; wel meer verpakkingsafval dan edacht 

Ik dacht nu moetn we nog beter schelden om geen stank te krljegn 

geen stinkende restzakken en gft bak 

niks 

blij] dat gf apart wordt opgehaald 

grotere mogelijkheid om afval te scheiden 

weinig verwachtingen 

geen 

textielmogelijkheid Is aanwinst 

dacht een verbetering maar dat was en is het niet 

vooraf zeer positief over gf aprt en inca naar perron 

efefctlever en makkelijker aanbieden zonder (stank)overlast 

wist niet hoe het zou gaan 

minder vaak restafval gaat stlnekn 

minder vaak restafval 

waarom 2 verschilledne milieuperrons In 1 wijk 

bedenkingen bij de restzak en inderdaar in de zomer Is drie weken te lang 

geen grote verwachtingen, wel fijn dat gf wekelijks 

geen speciale verwachting 

restafval da gaat stinken 

denk aan mensen die minder mobiel zijn 
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textiel naar geode doel; t in lente en herft extra 

textielcontainer is handig 

gf wekelijksis fijn 

afvalsproef is geslaagd, beste was wekelijks gf 

luiers apart is fijn 

restzakken blijven te lang staan, daar zelf wegbrengen 

mindervaak restafval gaf stank, zeker in zomer 

restafval driweekelijks waardeloos, luiers naar perron idioot, verwachtte dus niks 

chaos door loslaten om-en-om 

als afval lang staat krijg je maden 

fijn frequenter gf, fijn ook luiers scheiden 

minder rest doorbeter sorteren 

vond het niet handig 

restafval te weinig ophalen, maar dat is me meegevallen 

we hadden verwacht dat het restafval vaker werd opgehaalf 

minder 

gf wekelijks Is positief 

we dachten hoezo? Het Is toch al goed 

gf gaat stlnekn 

het wordt slechter het si een bezuiniging; vinden we nog steed 

stank bij opsakg rest; Ingewikkelde afvalkaledner 

minder vaak rest: stank en ongedierte? Verder lopen met zakken/containers belachelijk 

bewuster omgaan met afval 

restafval en gf gaan stinken 

In de zomer brengt opgeslagen afval ziektes 

rest drlewekelijksverwachtte dat dat te laag Is; k-EEA handig op perroj 

geen verwachtingen 

luiers apart veel beter 

rest nlnder vaak Is vervelend 

gf bij mllieperron en t aan huls 

rest drlewekelljk sldat genled; rest gf t apart gedoe 7 

minder vaak rest gaat dat niet stinken, katten die het stuk maken 

restzakken mogen vaker 

positief, laat maar gebeuren 

minder vaak rest leek onhandig, stank; we zagen ertegenop 

Ik was sceptisch, daty Is bevestigd; gf wekleljks wel goed 

minder rest Is positief 

rest te weinig; stlnkebde groene bakjes 

KCA jammer 

kost alleen maar meer geld 

textiel en k-EEA nu makkelijk kwijt 

gf fijn elke week, vooral in zomer 

rest graag om de twee weken 

minder rest, fijn 

blij met wekelijks gf 

leek me lastig in de gaten te hoden wat wanneer door 3-wekelljks interval 
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was niet ontvreden, proef geen toegevoegde waarde 

achter het bureau bedacht 

laat het zoals het was 

rest 1 zak per 6 weken; gf in vogelhuisje en compost (ook t) 

geen verwachtingen 

minder rest en minder maden in de bak 

rest: stank? Meer ophaalbewegingen, stank en uitstoot? 

rest staat te lang, vooaral in zomer; gf emmer gaat stinken 

stank bij rest? 2 groene bakken lnd etuin 

geen verwachtingen 

textiel fijn; rest graag vaker 

rest te lang in woning 

geen verwachtingen 

betereoplossing, even wenne 

jemig wat een gedoe 

t apart goed, maar in prakitk niet opgehaald (eidner Bosscherweg) 

luiers wegbrengen fijn 

10/Toellchting op uitkomen verwachting 

luiers groot effect; echt minder restafval;GF apart is echt verbetering. 

veel minder restzakken, oa door inco 

hoeveelheid rest is gelijk, maar zakken staat nu week langer; GF-emmer is wel fijn 

GF apart fijn, lediginging niet altijd goed 

over het algemeen positief 

er veranderde niet veel 

rest lx per 3 weken te weinig 

het zou minder worden, dat evrwachtte ik al 

werkt goed voor ons huishouden, allen rest is een keer niet opgehaald, dan is 6 weken niet prettig ivm geur 

meer controle nodig 

GF wekelijks werkt goed 

prima zo 

minder belastend voor mille, meer belastend voor bewoner 

geen 

Ja door k-EEA 

alles precies evenveel alleen gf en t nu apart en rest on de drie ipv twee weken 

het blijft grotendeels hetzelfde; het milleuperron is duidelijker; kleine bakje Is onnodig 

geslaagde proef, meer focus op sorteren 

geen verschil als je alles al gescheiden aanbood 

min: restzakken te weinig, gf bakje erg vies; plus: textiel op milleuperron 

ik heb mldner restafavl en meer keukenafval; textiel/k-EEA niet gezien 

kleine gf-emmer Is ok, wel vaker afhalen ivm stank in zomer 

verslechterd 

ergernis over milieuperrron is toegenomen, og meer afval dat niet doorde opening kan 

afvalstroom is achetrfa meegevallen 

precies wat Ik dacht 

ik scheid en gevruik al bewust 
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onoverzichtelij, rest te weinig 

gaat bewuster met afval om 

gf bak sinkt, nat van binnen; een keer t vergeten beteknt 4 weken wachten; de regelmaat is weg 

we hebben nu minder restafval 

ik was sceptisch; ik gebruik 1 restazak, is nu alleen iets voller 

hoe moeten ouderen naar het milieuperron/-park 

nog meer werkdan het was, waarom pmd niet halen 

gf wekelijs is ook goed; rest mag minder vaak dab 3-wekelijks 

zeer tevreden over gf wekelijks 

kleine bakjes; schoonmaken bakjes 

als alles gelijk wordt inhezameld is er geen ruimte om alles aan 1 zijde van de straat te plaatsen 

stank in gf-emmer, maden in gf en restzak; toch elke twee weken zakken op straat, dagenlang 

minder restafval 

gf bak zomer-proof maken ivm met maden 

niet praktisch voor klein huishouden 

gf wordt nu voldoende opgehaald; mest blijft probleem 

vroeger beter 

een paar afvalsoorten zin te lncodenteel om voordeel te hebben van meer scheiden 

blij, minder restzakken, fijn luiers wegbrengen 

restafval minder door textiel en k-Eea nu op milieuperron 

zeer tevreden, t-bak stink minder snel omadt gf nu apart en wekelijks 

t = meer gedoe 

gf elke week goed; textiel fijn op perron en bij spar 

weinig verschil omdat we al goed scheiden 

textiel en K-EEA naar perron iv thuis opgeslagen 

soms gf bakje te klein 

meegedacht In panel dus redelijk op de hoogte 

fijn dat gf iedere week 

susteem met luiers Is hopeloos; je moet iedere dag wegbrnegen, bij milieuperron niet fijn 

gf bakje stinken, met name door slechte ledlgng; minder restzakken door luiers apart 

luiers niet meer bij rest, scheelt een grote zak per week 

gf vaker is top, maar lstig scheiden; rest driewekelijks om handig en onhygienisch; textiel en k-EEA apart is goed Idee 

beter dan gedacht 

wij scheiden alleen papier 

meer scheiden en vaker keukenafval is prettig 

kleine gf bak is fijn 

we zijn nog beter gaan scheiden 

we hebben maar lx per 6 weken een restzak 

ga terug zoals het was 

we schelden alles goed, hopen dat verpakkingsmateriaal opgehaald gaat worden 

minder restzakken dan voorheen 

minder restzakken en gf wekelijk si fijn 

het is rommeliger geworden 

jammer dat in gf emmers alt ijs resten achterbleven 

verbetering 

zie niet veel meerwaarde; kosten proef openbaar maken 
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ik prefereer pide situatie 

proef is een groet mislukking 

tijdens de proef geen nekle maal rest aabgeboden 

gf en rest stinken en ongedierte in warme maanden 

ik moest zelf de restzak en de conatierns naar het eind van de straat brengen 

geen idee 

beter dan vroegrer 

geen probleem, alen stikje verder lopen voor rest en gf 

wij scheidden alle al goed; ophaltijden negatief, schoonhouden bakken kost meer tijd 

voorde proef al bewst bezig 

restafval lov 1 in de week nu lx in de week 

statiegeld is de oplossing 

ik zie geenverschll met vroeger 

textiel is handig 

scheiden van gf en t heeft geen effect op rest 

we worden gedwonegn vaker naar het milieu park te gaan 

rest driewekelijsk echt teweinig voor 4 persoenen 

meer restzakken na drie weken, k-EEA overbodig, gf makkelijk bij t 

de regelmaat is weg, zitten met volle restzak als we een keer gemist hebben 

nu lx in de zes weken rest, lueirs apart is fijn 

in de zomer meer stank en maden 

stank, maden 

oma heeft wekelijks een ole zak en dan maar lx per drie weken 

meer restzakken per keer, staan te lang 

minder overlast maden, dus positief 

zie geen verschil 

rest drie weken is te lang 

restafval Is stuk minder geworden 

geen vdrschil 

enige verschil is scheiden van gf en t 

het is lastiger en onduidelijker 

alles mooi op tijd 

restafval duur te lang; Ingewikkeld rooster 

overlast op perrons; rooster werd niet goed gevolgd; meer zwerfafval 

elek week restazakkennop straat, het is dus niet duidelijk 

buitegenwoon onaangename ervaring en we lijden al zo onder de bouw van de brug 

na 3 weken is restzaj niet vol, maar 6 weken haal ik niet, dus meer zakken 

het was goed zoals het was 

2 jinge kinderen, luiers apart scheelt veel 

had gedacht dat I moiete zou hebben net rest driewekelijs, maar dat is niet zo door beter scheiden 

liever minder aan huis en meer op milieuprron 

we proberen meer te scheiden; gf emmer is goed schoon te houden; extra belasting valt mee 

te veel restzakken die blijven staan; madeb in gf bak 

om de week gft en rest wekelijks 

meer bewust van scheiden 

minder rest dan we dachten; satnk inder erg door gf bak die wekelijks 
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verslechtering 

minder rest, mar wel meer opslag in huis 

best tevreden; gf bakjes helemaal legen; pmd ophalen 

ik verwachtte minder restafval 

toename zwerfvuik 

nu vrijwel alles naar milieuperron 

rest heb iknauweleiljks; gf en t wel; overige kan ik wel wegbrengen 

alles grag zoals het was; kleine restzak houden 

luiers apart, fijn; gf apart van t ook fijn 

scheld al jaren, dus geen grote evrandering 

beleving is niet gewijzigd; structuur verslechterd 

proef overbodig 

denk aan oydere mensen 

minder afval aan burgers opdrngendoor de mart 

minder restafval 

redelojk:iets minder rest 

rest gaar twee wekellks; gf is wel gied daadoor minde rerst 

minder rest en gf emmer Is gewekdig 

wij scheiden al bijna alles; rest kan moeilijk minder 

rest drie weken is te lang 

te veel eemers, te veel gedoe 

gf en k-EEA bevalt prima 

wij scheiden reeds goed 

liep soepeler dan gedacht omp het brengenvan de pampers na 

op zich goed, maar we wonen 2 km van milieuprrron 

luiers weg idd fijn; rimte was moeilijk te volgen 

12/Suggestles voor verbetering inzameling volgens afvalproef 

textiel naar Spar; Kk-EEA komoor; GHA naar mllleuparkt bijn a niet v 

luers aan huls ophalen 

GF-emmer niet altijd helemaal geleegd 

1x jaar bepaald aan tal kuubs grof aan de straat zetten dat gemeente ophaalt 

meer stoffen scheiden 

lx per kwartaal gratis Inleveren of ophalen 

rest 2-wekelijks en In zomeer wekelijsk 

rest 2-wekelijks 

rest vaker 

rest op vaste dagen ophalen 

GF in zomer maden 

rest In bakken 

als GF wen T samen gaan in zomer vaker Inzamelen 

te duur 

vaker dan eens per drie weken 

gf bij t 

rest tweewekelijks 

rest vaker, gf-bakje hygienlscher 
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rest tweewekelijks; t in snoeiseizoen wekelijks 

rest tweewekelijks; gf vaker 

gha ook aan huls ophalen 

ondanks afname in rest, niet fijn volle zakken te hebben, misschien inzamelpunt 

lx per maand gha aan huis ophalen 

geen nieuwe afvalproef, werkt niet 

inco; rubber afsluiting maakt inwerpen moeilijk; k-EEA: zonde van de ruimte 

rest tweewekelijks 

rest mag lx per maand; tuinafval ookk brrengpunten 

rest wekelijks 

rest wekelijks in zomer. Tweewekelijks In winter 

een brengplek 

veel gf nog In bak na lediging 

rest+gf samen tweewekelijks 

maden in zomer 

rest om de week; gf bij t 

rest kan 4-wekeojks 

gf emmer wordt niet goed geleegd 

geen bladkorven p,aatsen, het gras er onder stikt 

gha aan huis ophalen 

gf groter bakje + zakjevoor erin 

rest vaker ophalen 

rest en t vaker in zomer; luiers gat groter 

gf maden probleem In zomer; t in winter minder vaak 

afsluitbare deksel, 

mest en pellets bij tulnfavl, verbod op mest bij gft is onzinnig 

gf via vermaler In riool 

alles Is prima 

gha aan huis op afroep 

rest In zomer 2-wekelijks 

rest tweewekeleljks, gf en t weer samen 

rest 4-wekelljks; gf 2x per week vooral in zomer 

zijn gf en t echt niet te combineren 

gf In zomer wekelijks 

luiers 2 a 3 x per week halen 

rest vaker; gf bakjes beter legen 

rest tweewkelijks; luiers aan huis; gha aan huis 

rest liefst wekelijks; gha ophalen 

gha ophalen lx per twee maanden 

rest 3 weken te lang in wrme maanden 

ophalen (twee)maandelijks 

opahelen 

luiers: jeugd noemde oude zuikerd 

verpakkingsafval ophalen 

ophalen gf emmer mag netter (verspreid pver straat) 

ophalen op cenraal punt in de wijk 
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rest (en alles behalve gf) tweewekelijks 

gf beter legen en schoonmaken 

rest: controle en advies wat In zak en wekelijks/tweewekelijks 

k-EEA grotere container op perron; milieupark is verhuisd 

rest tweewekelijks 

rest vaker vooral in zomer 

rest en gf in zomer vaker 

gf grotere bak 

rest tweewekelejks; gf en t gelijk opzelfde dag, daarna schoonspoelen 

plastic aan husi ophalen 

rest wekelijks ivm stank en ruimte 

rest In zomer vaker; t in herfst vaker; gha ophalen 

t In lente en herfts extra 

voor t een paar brengplekken In de wijk erbi 

k-EEA: opening container mag iets groter 

luiers aan huis ophalen Is nog fijner 

rest tweewekelijks 

rest tweewekelijks, gf en t bij elkaar 

rest tweewelijks om en om met tuinafval 

gf In zomer vaker 

gaat perfect 

rest om de week; gf en t bij elkaar 

rest driewekelijks Is te min 

ophalen elek 2 weken 

driewekelijks Is te lang 

papier vaker, plastic halen 

terug zoals het was 

is oke 

restafval vaker 

wekelijks! 

gha per kwartaal/ 6 maanden aan huis 

rest wekelijks; textiel en kEEA nemen container van pmd Is, niet handig 

rest zoals het was of vaker 

rest tweewekelijks; gf bij t tweewekelijks 

bij warm weer is wekelijs te weinig en bak niet goed gelegd 

gf brengen 

aandact voor jet ontstaan van gf 

luiers wegbrengen stinkt behoorlojk 

rest wekelijks of tweewekelijks 

rest en gf vaker ophalen 

goed genoeg 

gf bak werd regelmatig vergeten (BW107) 

rest en gf wekelijks; gha ophalen 

rest driewekelijs is te weinig 

gha ophalen 

aparte bak voor oud ijzer; goed aangeven welk plastic wel/niet; aparte bak voor hard plastic 
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t lievr ook wekelijks 

rest tweewekelijks 

restkan minder vaak (5 zakken per jaar) 

pmd ophalen 

rest wekelijks 

rest tweewekelijks 

rest tweewekelijks of wekelijks of centraal brnegpunt 

pmd halen 

rest tweewekelijks; luiers wekelijs gelijk met gf 

het is alvoldoende 

gf beter legen; luiers liever halen 

of alles halen (ook plastic) of een milieu perron in de buurt 

gf beter legen; t zou o ok in korf kunne; gha halen 

13/Redenen niet doen Inzameling volgens afvalproef 

niet gebruikt 

luiers te ver lopen 

lx per 2 weken is fijner, anders staat halve zak 3 weken 

niet interessant genoeg 

weet niet waar ik de reeds volle restzak moet laten 

T minder vaak bij kleine tuinen 

rest geeft stank 

k-EEA geeft rommel op milieuperron; extra avond miliepark is overbodig 

overal vuilnis 

rest blijft te lang staan 

rest stank in zomer 

3 weken is erg lang 

te moeilijk voor ouderen en gehandicapten 

k-EEA kan bij bpuwmarkten 

prima 

rest 3 weken is te lang 

rest ophoping in huls;past niet meer In 1 kleine zak dus meer zakken dus duruder 

gha extra vaond mag maar hoeft niet 

rest te lang In zomer 

gf bak te klein en beter legen 

in zomer 3 weken te lang 

restzakken slingere rond in de wijk 

textiel ook aan goede doelen 

gf en t van elkaar scheldn blijkt onhandig; rest stape zich op 

rest tweewkelijsk 

extra avond niet rendabel 

t in de winter driewekelijks; gha avondopenog niet bodig 

rest driewekelijks te lang 

rest oin emmer 

gha extra avond niet nodig 

onhygienisch bakje 
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gha avond niet nodig 

gha kan ook overdag 

rest stinkt 

rest, veel zakken blijven langs de weg staan 

rest stank luiers brengen mensonterend 

rest te weing en te onregelmatig 

ondanks goed scheiden 1 restzak per week 

restzakkenstaan te lang 

rest drieweklijsk te lang 

rest: stank, ongedierete; luiers zie ik zo niet gebeuren 

3 weken rest in schuur is te ceel 

gha geboeg tijd om overdag te gaan 

stanl 

dreiwekelijks Is te weinig 

rest te lang; luiers privacy; textiel en gha geen evrvoer 

satnk, omgedlerte 

rest alminimaal: 1 zak in 2 weken; geen ruimte 

in zomer maden 

luiers opening milieuprron te klein eb wil niet luier voor luier naar binnen doen 

rest driewekelijkste weinig ivm stank; luiers milleuperron te ver (2 km) 

geen gebruik van gemaalt 

13/alternatieven voor niet doen Inzameling volgens afval proef 

zoals het is, is prima 

emmertje voor luiers 

rest gewoon tweewekelijks 

rest vaker; gf en t weer samen 

rest tweewekekijks 

k-EEA en GHA ophalen aan huis 

terug naar vroeger 

rest tweewekelijks 

rest tweewekelijks 

graag logischer inzamelschema 

geen alternatieven; ik keur het goed 

gha aan huis ophalen 

rest zoals het was 

rest tweewekelijks 

gha lieveer aan huis 

rest vaker 

zoals in proef is prima 

res tqweewekelijks 

erg tevreden over proef 

afvalproef vond ik zeer geslaagd 

reztakken en container aan huis en niet elden straat halen 

inzameling volgens proef is prima 

rest wekelijks ivm stank en ruimte 
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rest tweewekelijks; lueirs halen 

om-en-om met tuinafvak\ 

brengen wanner het uitkomt 

rest en gft om de week 

rest tweewekelijks 

om de week 

rest tweewekelijsk, tuinafval drieweke;ijks 

seizoensafhankleijk 

tweewekeieijks ivm kattenbak 

wkelijks 

rest wekleijks; luiers reszak; textiel en gha halen 

meer mllieuperrons 

rest tweewekelijks 

2x per jar 

graag juidte kalender 

levert achterfa scheiden niet een beter resultaat? 

rest gezamenlijk opslagpunt 

luier sha;en 
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Bijlage 3 - opmerkingen, suggesties e.d. uit bewonersonderzoek Jekerkwartier-Noord 
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8/Verwachtlng vooraf 

de gat bak is een probleem, omdat ik gene balkon heb op mijn flat. Het Is onhygiënisch, in de centrale hal. Had al ongedierte ivm 

biologisch voedsel. 

vrees dat minder vaak restafval gaat ruiken omdat we geen buiten hebben. 

voor ons geen verschil 

restafval gaat stinken, in de binnenstad moeten we gewoon wekelijks restafval ophalen buiten de binnenstad is het makkelijk te 

doen 

slecht voorteken, wij wonen allemaal in een buurt met veel studenten. Hebben vaak lak aan afval, zetten hun zakken buiten 

wanneer ze willen. 

lood om oud ijzer, verspilde energie 

minder vaak restafval gaat dat niet stinken??? 

bang voor stank en ongedierte. 

Inderdaad, vuilniszak langer in huis dat staat zo in de weg. Jammer dat er niks anders kan met de kattenbakvulling. 

meer werk, meer opslag, meer stank, minder hygiëne, in toekomst meer kosten. 

groene bakjes zijn vies. 

Als arts had ik angst dat minder vaak restafval zou gaan stinken, ratten zou aantrekken, ziekten zou uitlokken. Dit blijkt ook het 

geval. ben dan ook blij dat de zaak wordt teruggedraaid. 

minder restafval, meer overlast in huls en op straat 

geur van restafval 

fijn dat die grote groencontainer niet meer door het huis hoef te rijden. 

Fijn dat GFT nu wordt opgehaald 

eindelijk een gf bakje. restafval had Ik meestal toch niet vol na een week 

hoe is het mogelijk om restafval in de binnenstad slechts 2 wekelijks op te halen?? in appartementen zonder buiten? 

ja,stinkend restafval en groenafval met maden. lx per week is het minimum. 

Minder vaak restafval in een klein appartement, onhygiënisch 

Voor mij, wonende met 2 mensen in 1 appartement, Is een restafvalzak per 2 weken meer dan voldoende als je je afval goed 

scheidt. Voor mijzelf heeft de afvalproef dan ook weinig veranderd, maar hoop dat het de bewustwording van afvalscheiding in de 

rest van de wijk verbeterd heeft. 

restafval lx in twee weken Is slechtl zomer·> stank, studentenhuis opslag stank! 

oei muizen! 

problems 

wat Jammer dat Ik nooit textiel per kwartaal aan huls kon aanbieden. Wat raar dat tuinafval In de korf. Geen bloemen meer in het 

kleine GFT bakje. 

geen speciale verwachting 

schonere GFT emmers, minder groen op straat. 

bang voor stinken restafval. is ook uitgekomen. tuin resten voor mij moeilijk, heel veel heen en weer lopen. tuinkorf vind ik totaal 

niet esthetisch. 

het minde vaak ophalen van restafval zag Ik niet zitten, met zoveel studenten en kleine appartementen In mijn buurt 

minder vaak restafval, dat gaat stinken 

er tegenop zag e 2weekse ophaal restafval! is ook gebleken: geen succes! 

ik dacht dat met tuinafval en met GF problematisch zou worden. 

vooral: beter voor het milieu en daarom graag medewerking. 

verwachtte veel specifiekere inzameling aan de deur van groen, restafval., textiel, electra e.d. Nu blijf Ik lopen, rijden en slordig 

inzamelen. 

minder vaak restafval gaat stinken 

voor mijzelf positief, mijn buren (studenten) hebben niet meegedaan/begrepen. 

er ontbreekt een restafvalcontainet bij de milieuperrons 

restafval te weinig frequent afgehaald 

wij waren vooraf al niet eens. Wisten dat het zou gaan stinken. Zet het buiten neer komen er ratten, muizen, eenden aan knagen. 

restafval dat gaat stinken 
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jammer, dat wij terug gaan naar het oude systeem. 

gaat afval niet stinken? ik verwachtte dat het plastic afval ook opgehaald zou worden. Ik verwachtte ongemak bij het kwijtraken 

van tuinafval. 

het restafval kan makkelijk per 2 weken want Iets wat kan stinken zit nooit in de restzakl 25 liter GF bak een keer per week is 

prima. 140 liter restval is voor mij (80 jaar) al een hele opgave. 

ben niet blij met minder vaak restafval ophalen, dit gaat inderdaad stinken. 

Bezorgd om ophalen restafval> plaatsgebrek, geurhinder, 

Dat het tweewekelijks ipv wekelijks ophalen van vuilnis tot verwarring zou leiden, en dat het in de binnenstad nauwelijks mogelijk 

is om afvalmtwee weken te bewaren. 

weinig verwachtingen, niet mijn idee 

had gevoel dat wiel opnieuw uitgevonden moest worden, omdat niet of nauwelijks naar commentaar vooraf is geluisterd en niet 

naar andere gemeentes Is gekeken. Met name het niet apart Inzamelen van plastic verpakkingen resulteert erin dat dit of zelf naar 

milieustation gebracht moet worden of dat dit bij de restzakken komt. Gevolg is veel meer restafval en onhyg1emsche 

omstandigheden 

het meeste afval Is plastic, daarin zitten vaak voedselresten en dat gaat stinken. luiere en of Incontinentie verzameling zou beter 

vervangen kunnen worden door plastic verzameling 

Meer duidelijkheid van de Gemeente Maastricht en een luiserend oor van B&W naar aanleiding van de gegronde klachten van de 

burgers over de afvalproef 

Maar eens uittesten 

minder vaak restafval gaat stinken! sorteren is moeilijk in een flatje! 

waar zet Ik de restzak In de week dat hij niet wordt opgehaald?? 

breng nu een keer per week restafvalzak zelf weg 

onhandig en niet geschikt voor bewoners van objecten zonder buitenruimte. Waar laat Ik de GF bak?? 

niet veel. Wekelijks restafval mis lkl 

one, eens proberen 1 

inderdaad vrees voor stank vooral In de zomer 

dat het makkelijker zou worden I de afvoer moet voor iedereen beter worden 1 

gescheiden groente en fruitafval: topi gescheiden tuinafval: topi 

Ik dacht dit gaat niet werken, lx per 2 weken afvalbakken ophalen. dit gaat echt stinken, vooral op een appartement. 

totaal geen verwachtingen. wel weer onhandigheid en bang voor stank. 

voorheen deden we al wekelijks GFT en ons restafval verzamelden we over 6 tot 8 weken. 

restafval wordt 50% minder opgehaald. Slecht idee, ophoping van het afval. Muizen en ratten komen er op af, ook honden en 

katten. Stinkt etc. 

waarom anders 

beter dat niet iedere week restzakken In de straat staan. Kan er ook niets meer gebeuren in de nacht In de binnenstad. 

ik had nog niet zon Idee daarover 

fijn dat we bewuster met afval om moeten gaan. Makkelijk om te schelden. Schema met verschillende ophaaldagen onhandig! 

overlast door restzakken, dient te worden opgehaald. Stank In huls. 

blijf met restafval zitten en gaat ruiken moet iedere week opgehaald worden. 

Tuinafval naar tulnkorf brengen en omkiepen Is ondoenlijk voor Iemand die niet kerngezond Is, en dat blijkt dus ook ondoenlijk. 

vooraf al duidelijk dat het tuinafval door de buurt moeten slepen naar een centrale plek niet te doen was. 

Prima zoals de proef. Een punt wanneer je ouder bent en een eind moet lopen voor zowel de groene container als ook de rest Is 

een opgave! We wonen In een straat waar de auto's niet mogen komen. 

angst voor stank In huis 

ik ben tevreden 

slecht idee 

Waar moeten studenten het restafval laten? geen tuin? 

was vreselijk In de zomer smerig, alles werd gedumpt ik denk dat er daarom minder afval was. 

afvallers, dat gaat niet lukken 1 

ik zal het eens gaan proberen, groente en fruit en tuin te scheiden. De rest deed ik al, ook al is dat best een gedoe In een 

appartement. 
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dat iedereen zou meedoen 

ik had bedenkingen over restzak lx per 2 weken. 

als bewoners van bovenwoning moet het wekelijks. 

gaat erg stinken, is vies 1 

voor appartementsbewoners Is de proef totaal mislukt. In de zomermaanden stik veel fruitvliegjes + rotting. 

2x per week incontinentiemateriaal is niet te doen! tulnkorf voldoet niet geheel. 

fijn dat textiel gemakkelijk kwijt kan 

textiel n.v.t. restafval gaat stinken, heb poezenl ben hier niet zo gelukkig mee. 

beter voor het milieu, maar zorgt voor geurtjes. 

restafval om de twee weken gaat stinken 

goed overzichtelijk waar wat in te leveren was. 

je verwacht wat voorspelbaar is: stinkende tuinen. 

De afval proef liet ons kiezen uit twee scenario's die alle twee minder gunstig waren dan de vroegere afvalinzameling. 

dat gaat stinken. niet gemotiveerd genoeg, hoe functioneel is het? 

Dat het op een makkelijker manier mogelijk was restafval te verminderen en daa rmeee recycling te bevorderen 

we hadden niet echt een verwachting. m.a.w. dat de afvalverzameling er beter op zou worden. Helaas constateren we dat het een 

mislukt experiment is. 

mindervaak afval ophalen geeft troep en ratten zijn uitgenodigd. Echte puinhoop en lichtzinnig. Louter geld besparen en minder 

service. 

vervelend dat restafval maar lx in de twee weken wordt opgehaald. 

vuilniszakken zullen blijven slingeren. Weinig tot geen controle/stankoverlast. 

ik dacht: gat inzamelen: dat gaat stinken, daar wij geen buiten hebben. 

Especially in summer we expected smell (and it did). For car-less people it was and remains difficult to get rld of abnormal waste. 

als het gewoonte is gaat het vanzelf. maar voor korte bewoners zoals studenten is het nog altijd voor sommigen niet belangrijk. 

hoe moet dit in een stad met studenten en afval op kamers en appartementen? 

Vaker gft ophalen leek me fijn 

onze eerste zorg was: hoe gaan we het keukenafval/gf organiseren? en hoe moeten we het doen met de afvalzak die nog maar lx 

per 2 weken opgehaald zal worden? waar moeten we die kwijt? Hoe mat dat tijdens warme dagen? Geen enkele gedachte over 

ander afval. Dat was goed geregeld en is goed geregeld onder de proef. Verder gedacht, wat onhandig, 2 verschillende afvaldagen; 

steeds, tot nu toe op de kalender moeten kijken of we de Juiste afval aan de straat zette. Verder het doel van de afvalproef 

volledig ondersteund. 

Minder vaak restafval, gaat dat niet stinken? Waroom word niet ook plastik ingezameld? 

meer service in/bij het ophalen van diverse soorten afval 

Waar laat ik mijn GF bak als appartement bewoner met geen ruimte 

ik dacht hoe moeten we het gf-afval gaan organiseren in ons huis/keuken, wonende op een bovenhuis In de binnenstad en dat in 

de zomer. En, waar moeten we restafval opslaan omdat die niet meer wekelijks opgehaald wordt. Over andere afval soorten heb 

ik me geen moment druk gemaakt. Je gaat gewoon naar het milieu perron, ergens in de stad 

Ik wist niet wat ik kon verwachten. 

Ingewikkeld, slepen met groen, stinkend GF 

Ja afval gaat inderdaad stinken. Ik heb geen mogelijkheid mijn afval buiten te plaatsen dus het afval stinkt na 2 weken. 

minder restafval gaat stinken, geen opbergruimte voor restafval In de woning 

Lastig met een tuin om de grote groencontainer niet meer te kunnen gebruiken. Stinkzakken die in de zomer een week lang staan 

te wachten om opgehaald te worden. 

Very annoyed because in a closed appartment, keeping trash for Jonger is not ideal. 

We zijn allemaal een beetje doorgedraaid in het scheiden, ik was benieuwd hieveel mensen en naar de resultaten 

Onhandig. Stank. Waar kan ik mijn rest afval kwijt? 

Eigenlijk niks, maar een proef schept verwachtingen, dus ik verwachtte er wel wat voordeel van. 

We zijn net voor de afval proef naar deze wijk verhuist, dus geen mening hierover 

Restafval gaat stinken. Restafval en GF op dezelfde dag ophalen. 
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een gezamenlijke inspanning om minder afval te produceren 

Fijn dat ik nu een gf-emmertje krijg, dan hoef ik mijn gf-afval niet meer bij het restafval te doen. En handig dat textiel en kleine 

elektrische apparaten nu naar het milieuperron kunnen 1 

Verwacht dat scheiden veel gedoe zou opleveren 

Geen verwachting dan dat de proef voor mensen die een tuin hebben en ouder zijn of gehan dicapt en of ziek niet geholpen 

worden door het wegbrengen van tuinafval naar korven die niet dltect of dichtbij huls zijn geplaatst. 

Niet zo positief, terugbrengen restafval tot 1 keer per twee weken voor mensen die op een klein appartement wonen Is veel te 

weinig - gft 1 keer per week eigenlijk ook 

Grotere inspanning door alle afval nadrukkelijker te scheiden, stinkende gft-emmer in huis 

Minder vaak restafval, wordt dat niet vervelend? Wat als ik de ophaling mis omwille van een citytrip bv? Dan zit ik er meteen bijna 

een maand mee. 

Wat Is recyclebaar plastic? Wat moet In restafval? Wat moet naar milleuperron? Plastic dat gebruikt werk voor etenswaren 

wassen vanwege stank. Water verkwisten. 

Eens in de twee weken is veel te weinig voor afval voor appartementen. Geen plek om het neer te zetten. Het gaat enorm stinken, 

er loopt vocht uit de zakken in de kelder waar weer ongedierte op af komt. Als Ik naar buiten kijk zie Ik ook alleen maar balkons 

met een rode restzakken erop staan. Behoorlijk lelijk dus. 

Ik verwachtte dat 1 maal in de 2 weken restopval ophalen te weinig zou zijn en dat Ik met al het afval in mn kleine studio zou 

blijven zitten 2 weken; was bang dat het zou gaan stinken 

Geen specifieke verwachtingen 

Dat wordt niks 

1 thought lt would a incredlbly lnconvenient experlence, particularly In the hotter months where I would have to keep my trash In 

my house for two weeks. 

Fijn dat ze de luiers gaan ophalen. Prima dat de restafval minder vaak gebeurt. 

een nachtmerrie wat restafval aangaat: stinken en wormen In de zomer, hulzen hier zijn klein en je moet takkenver naar het 

dlchtsbljzljnde milieu park om die zakken weg te gooien 

Minder vaak restafval, gaat dat niet stinken? 

Wij waren niet enthousiast. (nog steeds niet} Wij wonen klein en In een appartementen complex. De problemen welke wij van te 

voren verwachte zijn ook uitgekomen. (stank door GFT emmers en restzakken, Vaak het verkeerde afval op straat op een 

verkeerde dag} 

1- overlast met het wegbrengen van tuinafval naar de tuin korf. 2- dit kan niet door een bejaarde of vrouw gebeuren 3-de kleine 

container voor GF gaat zeker stinken 4- geen privacy voor Incontinentie afval 5- vervelend dat alles niet op één en de zelfde dag 

wordt opgehaald 6- Is dit niet achterhaald 7- er zijn gemeenten waar een dergelijke proef niet succesvol was 

fijn dat textiel en kleine elektrische apparaten nu vla het mllleuperron kan 

textiel breng Ik altijd zelf weg, ik had vroeger niet zo veel te zeggen erover 

wordt het onhandig om het tuinafval naar de afval korf te brengen? 

minder vaak restafval, gaat dat niet stinken .... 

1 didn't had any expectations because nobody lnformed me .. 

Minder vaak restafval, geen tuin, waar moet ik dat laten, In de zomer gaat alles stinken. Ook zal de buurt de zaken gewoon elke 

week neerzetten, geen gezicht voor In het centrum en de toeristen. 

Dat het netter op straat zou worden 

Minder restafvalophaal Is zeker geen goed plan voor een wijk met studentenhuizen, iedereen houdt zijn vuil binnen omdat er ook 

niet toegestaan Is om volle zakken In de tuinen te plaatsen, en het Is verplaatsing van de last van de straat naar In de huizen. Er 

komt niet minder afval van. 

Ik verwachtte dat de straat schoon zou worden, maar het binnenshuis viezer zou worden. Het erge Is bovendien dat het kan 

voorkomen dat men niet op de dag van het afval buiten zetten In staat Is om het afval buiten te zetten. En het dus een maand 

binnen staat. Een maand 1 

Ontzettend vervelend. Ik dacht meteen aan dezelfde hoeveelheid afval die minder vaak wordt opgehaald, en dat In de zomer, gaat 

alles snel rotten en stinken. Het levert vast ook veel ongedierte. 

Ik was van tevoren sceptisch over het 2-wekelijks afhalen van restafval, en deze zorgen bleken tijdens de proef terecht: het afval 

stinkt ontzettend na 2 weken (al helemaal als Je het niet bulten kan zetten wegens omstandigheden, en het dus vervolgens een 

maand lang blijft staan) en het zorgt voor een toename In muizen, ratten, afval vliegjes en ander ongedierte. 

Omdat Ik van tevoren al actief afval scheidde en van het millleuperron gebruik maakte, zag ik niet meteen een 

verbetering/vooruitgang In de nieuwe methode. 

Ophalen van restafval lx per week vind ik al niet optimaal, lx per 2 weken absoluut veel te weinig. 

Minder vaak restafval, gaat dat niet stinken? 

Minder echte rest afval, dus goedkoper en beter voor het milieu 
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In het begin etensafval iedere keer door de huiskamer nr emmertje, bent het gewend nu. Yogurtpakken eerst afwassen, plastic 

schaaltjes van vlees droog deppen. Ben aan alles gewend nu, weet niet meer beter. Wel restzakken van 25 1 gaan kopen i.p.v. 501. 

In het begin vliegjes, heb nu de biozakjes in afvalemmertje, veel beter. 

Ik verwachtte stank en gedoe. 

ik verwachtte dat het een puinhoop zou worden zoals ook is gebleken achteraf! 

Handig dat de luiers 2 keer per week opgehaald worden 

Fijn dat groente en fruitafval gescheiden kan worden ingeleverd, dat scheelt een halve restzakl 

Fijn dat er meer druk komt op scheiding tussen GFT en restafval in appartementcomplexen 

Positief waren wij als gezin (2 volw 2 kind) niet. Wij hebben geen plaats om vuilniszakken 2 weken te bewaren, amper plaats voor 

een groenbakje. We zagen de bui al hangen dat er heel wat ging stinken hier in huis. Wij hadden dan ook geen positieve 

verwachtingen. 

geen verwachtingen 

Het apart inzamelen van GroenteFruitAfval levert minder restafval op en dat is fijn. 

geen verwachtingen 

10/Toelichting op uitkomen verwachting 

wel minder restafval, wel vaker naar milieu-perron. GFT bakje blijft een probleem. Oplossing kan een grote groene bak zijn op ons 

achterterrein, waar de kleine bakjes in geleegd kunnen worden. 

restafval minder vaak, meer zakken, meer reuk, meer ongedierte, vervelend 11 ander afval, prima. 

voor ons geen verschil 

mensen vergissen zich In de weken. daarnaast vind ik dat mensen de zakken beter moeten sluiten, wellicht een koord op iets 

eraan, dan lossen we veel zwerfafval op. 

elektrisch is beter op verschillende dagen afval buiten zetten is minde. 

persoonlijk denk ik dat er consequent moet worden gehandhaafd. 

restafval gaat stinken, trekt ongedierte aan, een onzinnig initiatief met overlast voor bewoners van Maastricht. 

nee 

erst stonden er iedere week zakken buiten en nu de hele week stank, rotzooi en ratten. 

ik ga zelf toch bewuster om met gescheiden ingezameld van glas, papier, plastic etc. 

gebruik biologisch afbreekbaar verpakking en installeer betere verbrandingsovens. U pakt het probleem verkeerd aan, dat is 

gebruikelijk bij de overheid. 

minder zakken lx per maand. 

verwachtingen waren slecht en zijn ook uitgekomen. 

je moet meer restafvalzakken langs straat zetten want er wordt minder vaak restafval opgehaald. GFT /tuin/luiers/textiel worden 

reeds gescheiden dus geen verschil. Binnenstad geen goede testwijk, weinig tuinafval. 

het is allemaal gelijk gebleven, alleen een week minder ophalen 

nee 

waardeloos! 11 om bewoners van de mooie binnenstad te laten zitten met hun restafval. laat staan studenten die hun afval toch 

wekelijks buiten zetten! Sjiek en Sjoen, samen doen Il 

ik scheid altijd maximaal mijn afval,dus voor mij verbetert het niet.toch werden er veel zakken restafval buiten gezet in de 

buurt,dle vervolgens enkele dagen bulten stonden.ook vervelend en vies. 

De zakken restafval die nu in de kelder moesten worden bewaard hebben muizen aangetrokken. 

Zie bovenstaande 

stank en onhygiënische toestanden in de zomer ongedierte! 

minder afval, meer stank, meer ongedierte! 

problems, lx in two weeks is too llttle 

wat mij betreft is er niets veranderd. Ik scheid veel afval en deed dat al. 

geen verbetering, alleen ergernis 

zelf let ik beter op de scheiding gat afval en restafval. 

verwachting uitgekomen, Ik vind het afschuwelijk x per twee weken restafval. Als je lx niet kunt zit je een maand met Je restafval. 

Denken jullie ook aan de ouderen in de binnenstad? 

met name het tweewekelijks llv wekelijks ophalen van restafval is net zo slecht uitgepakt als ik had verwacht. Zakken staan op de 

gangen en overlopen te stinken en te rotten. Heb al gehoord dat restafval gedumpt wordt bijvoorbeeld In de Jeker. 
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wat ik vreesde is uitgekomen 

lx per twee weken restafval is te weinig overal in de binnenstad staan zakken 11 

tuinkorven vind ik goed, met GF-emmertje in huis niet. 

zoals gezegd ik verwachtte vooruitgang en die is m.i. uitgekomen. 

de verwarring blijft l l  ook na maanden. Wanneer de gat? wanneer de restzak? zie de straat: iedereen zit fout! 

minder vaak restafval gaat inderdaad stinken 

er deden nauwelijks mensen mee aan het groente/frult afval. Tuinafval was een mislukking. 

totaal niet tevreden met lx per 14 dagen restafval ophalen. 

Je kunt geen twee weken restafval bewaren. Gaat stinken in huis. Zeker als je boven woont, met als gevolg dat iedereen zakjes 

deponeert in de afvalbakjes In het centrum. 

restafval lx in twee weken is te weinig. Groen in straat verzamelen is prima. 

ordelijk. 

minder restafval maar meer gedoe met plastic en tuinafval 

het ophalen van de restzakken per 2 weken is prima, maar het zal altijd een probleem blijven bij verschillende mensen die de 

zakken elke week buiten zetten (b.v. sommige studenten) 

vooraf was mij al duidelijk dat we niet meer of minder afval produceren. lx per 2 weken restafval; ophalen zou Ik willen verandert 

zien naar lx per week. Scheiden van tuinafval en keukenafval Is zeer onhandig. 

Het heeft mijn afvalgedrag niet veranderd wegens gebrek aan praktische oplossingen. De vervelende neveneffecten waren er wel. 

Het Is een puinhoop (mensen weten niet op welke dag het vuilnis naar buiten moet) en het lang opsparen van afval kan In 

blnnenstadswoningen niet. Minder afval kan niet zonder veranderingen In de verpakking (die bewonders niet kunnen 

beïngloeden) en dus maak ik meer ritjes naar het milleupark-met deauto, dus dat is fijn voor het mllleu maar met een vuilniszak 

achterop naar ergens bulten de stad fletsen gaat me te ver. 

qua restafval en GFT zijn wij erg ontevreden over de proef. In de binnenstad op een bovenwoning kun je niet verwachten dat 

mensen 2 weken lang hun afval bewaren. Wij willen terug naar de situatie dat restzak lx per week wordt opgehaald. 

onhygiënische toestanden met name door het niet ophalen van restzakken elke week in combinatie met niet ophalen plastic 

verpakkingen. Het positief effect op minder afval kan alleen worden bereikt Indien er ook plastic verpakkingen worden opgehaald, 

dit Is minstens zoveel als luier afval 

nogmaals Jammer dat er geen alternatief is voor plastic en verpakkingen, dat Is Immers grootste deel afval en daarvoor moet nu 

wekelijks naar milleustatlon gelopen worden, bovendien gaat het bij wat hogere temperaturen stinken en Is dit zeer onhygiënisch 

Er was niet zo veel restafval op straat. 

Jammer er staan de hele week restafvalzakken op straat. Bewoners kijken niet wanneer en wat wordt opgehaald. Erg slordig en 

onhygiënisch. 

sorteren Is niets In ene klein flatje. De proef had beter plaats kunnen vinden In een andere woonwijk. 

bied afval gescheiden aan. 

de stank 

onhandig, niet praktisch, geen ruimte voor GF, rotzooi op straat, stankoverlast In de woning. 

ik verwachtte niet veel van deze Inzamelproef. Wonen teveel studenten met wisselingen etc. 

te veel zakken op straat. 2x emmer bij ons niet opgehaald, voor moeten bellen. Ik gebruik blozakken, mensen van de vuilnisophaal 

herkennen dit waarschijnlijk niet en laten dus de emmer staan. 

minder restafval, meer keuken (GF) afval, opnieuw invoeren van grote tulnafvalcontainers. Tuinkorf werkt niet. Ontsierende 

rommel! 

Ik mis de afvoer van plastic een grote berg In de huishouding 

geweldige vooruitgang, spijtig dat jullie stoppen! 

zoals het de laatste week was, is perfect. Alle andere dingen brengen wij zelf weg, geen probleem! lx in de twee weken restafval 

ophalen is perfect! 

weet niet wat de vraag inhoudt maar Ik vind en vond t geen goed Idee om restafval lx per twee weken op te halen. 

restafval minder verzamelen: prima lis een verbetering! keukenafval en GF apart: een rampl Stinkende bak met maden. Doe ik niet 

aan mee. 

hoeveelheid afval is gelijk gebleven, restafval deden we om de 6 tot 8 weken! 

de proef in ons goed bevallen, ook de manier waarop een en ander gehandhaafd is. jammer en onlogisch dat het er nu weer meer 

ophoudt. 

Ik verwachtte de opgestreden problemen. Ook liggen nu enorme stapels zakken overla in de wijk. De proefafval plekken zijn 

smerig. 

voor burgers meer rompslomp 
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er wordt beter gescheiden wat veel minder restafvalzakken oplevert! 

veel overlast door restafvalzakken op straat die in de verkeerde week worden buiten gezet. 

ik denk dat ik (men) beter is gaan scheiden en nu meer zelf wegbrengt naar milieu perron (papier, glas, blik, plastic) omdat dit 

minder (restzakll) wordt opgehaald. 

het is erger, in de binnenstad moet elke week restafval worden opgehaald I eens per twee weken is te weinig! 

wij moeten alles in huis opslaan met separeer glas papier blikken en plastic. 

dacht al dat het lastiger zou worden 

Ik was altijd al heel precies met afval scheiden. NB: kan nog beter met een uitgebreidere vragenlijst! 

het tuinafval naar de tuinkorf slepen was ondoenlijk. lx gedaan. De korf zag er ook niet uit. lx in de twee weken de zakken buiten 

ilv lx per week betekend meer opslag in huis. 

bewuster met afval omgaan is prima Il 

stank was een probleem 

veel verwarring over wanneer er wat wordt opgehaald. Stank GF bakken. 

altijd restafvalzakken in Jekerkwartier, veel meer zwerfafval. 

meer mensen die vuil dumpen elders. 

de moeilijkheid is dat ik voor ene gezin met 4 kinderen dezelfde afspraak wilt maken als voor een 1 persoons huishouden. 

redelijk puinhoop, elke keer handhavers op scooters die vermaning op stapels zakken plakten. 

ik was heel blij met de tuinkorven, ik wende vanzelf aan de GF in emmers (ook al Is die wel viezig) 

omdat niet iedereen meedoet 

ik constateer minder restafval. ik constateer weinig gf emmertjes aan de straat. 

ik verwachtte er weinig goed van (zie 8) 

idioot ver lopen met tuinafval. smerige restzakken in huis. 

voor appartementen met weinig bewoners id afval scheiden onbegonnen werk. 

voorheen ging vele keukenafval in de restzak. Gevolg: katten en vogels die de zak scheurden. 

voor ouderen (Ik dus ook) is het een onbehoorlijk om met zakken afval te sjouwen. ben bijna blind en heb reuma. 

op basis van de info is dit een goed initiatief, maar na twee weken zit het restafval vol en ruikt het zeer sterk. 

tuinafval is te ver weg en te zwaar (ben 81 Jaar). containers zijn te klein. 

even wennen, maar daarna was het prima 

iedereen heeft nog steeds even veel afval, maar het wordt minder vaak opgehaald. 

Ja mijn verwachting dat het nog onhandiger voor mij als binnenstad bewoner zonder eigen vervoer zou worden is meer dan 

uitgekomen. Tevens was/bleef het ophaal schema onduidelijk. 

doordat restafval minder vaak opgehaald wordt (en ik de zakken erg duur vind) ben ik voornamelijk meer plastic gaan scheiden. 

Daarvoor is mijn restafval sterk afgenomen. 

stank, vermoeiend, hoe is het? zeker te vermoeiend voor menen ouder dan 65 jaar. 

1. Handhaaf ten allen tijde het ophalen van de rode koop zak. Daarmee laat je mensen zelf kiezen voor wel of geen GFT In de 

rode zak: geen verbod. Men moet niet gedongen worden maar zelf kunnen kiezen. 2. Zorg voor een helder en eenvoudig ophaal 

systeem; dus niet over de hele week ( of meerdere) verspreid, het liefst alles op 1 dag. 3. Een systeem om Tgroen zelf op 

loopafstand te kunnen wegbrengen wordt voor kleine zaken best op prijs gesteld: maar Is onwerkbaar voor mensen met 

volwaardige tuinen I de binnenstad. 4. De huidige tuinkorven worden verder zowel qua plaats en uitvoering afgewezen. 5. De 

mensen met grotere tuinen willen het ophalen met de (grote) Kliko voor Tgroen absoluut behouden: zoals het nu (lnprinclpe) ook 

is 6. Onder inachtname van die (punt 3-5) wensen ben ik een behoorlijke bereidheid voor gescheiden GF ophalen. Maar bedenk 

dan wel een beter systeem voor de stank problematiek daarbij. 7. Zeer positief ben ik over het Luier emmer systeem. Verder is 

hier nog een lange weg/ procedure te gaan. Mede op basis van de enquetes wordt eea uitgewerkt en zal een discussie met de 

raad volgen met stads- en raadsrondes. NA DE GEM.R. VERKIEZINGEN. Dus nog ruimte genoeg om eea bij te stellen en onze 

wensen in te brengen. Groet Wouter 

waardeloosl l l  Geef milieumaffia geen kansen! 

in maastricht en vooral in deze wijk zitten veel studenten. De proef leidde bij mij in huis tot veel afval wat in de gang bewaard 

werd en veel vuilnis op straat elke dinsdag en woensdag. 

er bleven nog ene hoop restzakken staan. Omdat Maastricht veel buitenlandse studenten/mensen heeft is het niet voor iedereen 

te begrijpen. 

voor ene bovenwoning zonder buiten is het apart verzamelen van GF een ramp. De emmer kwam iedere keer vies terug en begon 

te stinken. Schoonmaken moest ook nog in de keuken. 
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Als binnenstadbewoners zonder tuin is het niet handig om restzakken 2 weken In huis te hebben. 

in summer the trash gets nasty after week. do the numbers really decrease? isn't there another way of reducing the restafval? 

was nog erger dan Ik verwacht had, alleen maar rode zakken op straat 1 

De straat stond vol met afvalzakken terwijl ze er niet behoorden te staan, tot op de dag van vandaag, zie pleintje bij Kapoenstraat; 

zie ontwijkend gedrag van buurtbewoners, door op de Papenstraat restafval aan te bieden, omdat daar de proef niet gehouden is. 

Ik denk dat we zelf wel meer afval gescheiden hebben. Meer keukenafval in de groene bak dan daarvoor en dus minder in de 

restafval zak. Maar vraag niet hoe we het gedaan hebben. U moet beseffen dat veel binnenstad bewoners op bovenhuizen en In 

appartementen wonen, met weinig of geen mogelijkheid om keukenafval binnenshuis op te slaan. Dat leidt, vooral tijdens warme 

perioden tot onhygiënische toestanden. Je moet keukenafval in de keuken verzamelen en daar laten staan; je kunt niet voor 

iedere eierschil naar beneden lopen om in de groene bak te deponeren. Dus je gebruikt een plastic zak om het te bewaren op het 

aanrecht. Nu geen probleem, maar in de zomer wel. We hebben stug volgehouden, maar het Is verre van ideaal. Hoe moeten 

kamerbewoners dit oplossen op een paar vierkante meter die ze tot hun beschikking hebben? Onmogelijk. Bovendien, het zijn 

studenten, dus het zal ze een rotzorg zijn. 

zeer onwerkbare situatie gecreeerd. Onduidelijk, verwarrend, wanneer wel, wanneer niet. Het went niet ... Zie mensen met rode 

zakken naar milieustation rijden ... (telt dniet mee bij "winst" 

De GF bak stinkt, en staat op mijn kleine balkonnetje, het schoonmaken van dat bakje Is een ramp. Bloemen brengt Ik naar de 

bakken dat Is 7 minuten lopen, voor nu nog geen probleem maar voor de toekomst voorzie ik die wel 

Hoeveelheid restafval is niet verminderd. Als consument ontkom Je niet aan omverpakkingen. Wij scheiden ze altijd. Plastic gaat 

heel vaak apart. Flessen gaan apart. Komen zo weinig mogelijk in supermarkt, maar dan nog. Wel een positief effect op GF afval. 

Meer gescheiden en in minder In restafval bak. Moeilijk dat restafval maar 1 keer In 2 weken wordt opgehaald. Geeft opslag 

problemen. Wonen In binnenstad op bovenwoning, met beperkte opslag capaciteit. Verder groot probleem, vooral tijdens 

warmere dagen, om oplossing te vinden voor keukenafval. Ik kan die niet In keuken opslaan. Nu zelf systeem bedacht en 

keukenafval gaat dan In papieren zakken van b.v. slager en dan als die zak vol Is naar beneden op binnenplaats naar 

groen container. Echter In de zomer Is dat onhygiënisch. Er is niet goed nagedacht over feitelijke woonsituatie van veel binnenstad 

bewoners. Ik kan niet na elke aardappelschllbeurt naar beneden lopen met een paar schillen om die in de groenbak te doen. 

Groenbak plaatsen In keuken is geen optie: stinkt. Toch zijn we welwillend geweest en hebben zelf systeempje bedacht. Verder 

was het duidelijk dat je te maken hebt met studenten populatie. Trekken zich nergens wat van aan. Nu aan het einde van de proef 

begint het door te sijpelen dat de systematiek van afval ophalen veranderd is. Les voor toekomst: duidelijker communicatie; ga 

ervan uit dat mensen niet goed lezen. Ga ervan uit dat meeste mensen ikkle-ikkle gedachten hebben: als ik mijn troep maar kwijt 

ben. Fout natuurlijk ook, dat stickers op niet opgehaalde vuilniszakken geplakt werden en dan vervolgens toch werden opgehaald. 

Fout gedrag beloond. Niet slim. 

Restafval prima, GF smerig, tuin onpraktisch 

Mijn huls stinkt 

ons grootst probleem: wij hebben overlast van de restafval van de buren die zich In de gang opstapelt 

Hier leven meerdere 70/80 Jarige die hebben het leven gehad en geloof niet dat ze bereid zijn te schelden in deze mate, ze zijn blij 

dat ze het leven hebben, ook deze buurt honderden studenten die de restzak op donderdag buiten zetten omdat ze weekend naar 

moeder thuis gaan die lntresseert dat niks 

Er Is niets veranderd. Behalve dat Ik langer In de stank en rotzooi van mij en anderen moet blijven zitten. 

Ik zie geen enkel voordeel. 

veel gemor bij buren. ongenoegen over 'verstopte' volle vuilniszakken In bergingen, die vreselijk gingen stinken. er valt nog een 

weg te gaan In het kader van mentallteltsomslagl 

Doordat ik gf- en t-afval ben gaan schelden, heb Ik nog maar een keer per 6-8 weken een kleine zak restafval om aan de straat te 

zetten. Dat scheelt heel veell Textiel en kleine elektrische apparaten heb ik maar één keer weggebracht naar het mllieuperron 

(want ik had niet meer om weg te brengen), maar wel fijn dat die mogelijkheid bestaat. 

Gek dat Maastricht wel wilt schelden maar bijvoorbeeld geen plastic heroes verschaft en die ophaalt. Dat zou pas een stap vooruit 

zijn ... Veel mensen schelden dat nu nog niet. Daarnaast gooit de helft van de mensen alsnog de restzak 1 keer per week naar 

buiten door gewoon 1 straat verder te lopen ... 

ik verwacht niet dat alles een verbetering is zoals al aangegeven 

Afvalverminderlng vindt niet plaats door de mogelijkheden tot ophalen te beperken en te bemoeilijken. Er is zelfs een groter risico 

dat andere uitwegen worden gezocht (Illegaal storten etc). Het Is prima om bewustzijn te creeren, maar Juist meer mogelijkheden 

tot gescheiden Inleveren motiveert meer (bijvoorbeeld ook gft op de milieu perrons kwijt kunnen). 

Het kost Inderdaad meer tijd, maar maakt bewust en Is zinvol voor bereiken beoogde resultaat. Stinken gft-emmer valt mee, bij 

visafval probleem omdat emmer Id woning staat 

Maden in de vuilnisbak, stinkend afval, etc. 

Meer stank, vooral in de zomer. Minder vuilniszakken 

-_u.r ��-
',{' ... ' \ 
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Nogmaals het lijkt me een prima alternatief voor normale wijken waar de huizen een tuin hebben. In de binnenstad met veel 

appartementen is het een vieze stinkende bedoeling die ook nog eens heel lelijk uit ziet. Wat enorm zou helpen zouden van die 

ondergrondse containers zijn waar de zakken in kunnen voor appartementen. Ook vind ik dat het straatbeeld (althans mijn 

uitzicht) dit niet ten goede komt. 

Doordat ik gft afval ben gaan scheiden dat ik minder restafval, wat overigens ook niet ging stinken omdat het gft afval apart werd 

verzameld 

Alhoewel geen duidelijke verwachtingen, welk gewend nu aan nog meer afvalscheiding en zeker minder restafval. 

Er stonden iedere week restzakken buiten, dat zie toch niet uit in zo'n mooie wijk. En dan blijven ze een paar dagen staan, dat kan 

echt niet. Dus geen succes. 

lt was a terrible ldea, especially to carry thls out in the hotter summer months. How can you expect students who live In small 

apartments to live with their waste for two weeks at the time. lt was absolutely disgusting, there were fruit fly infestations and 

more mice present. Even if there was more pick up of organic waste most students do not use the green bucket and just use the 

trash. For health and safety reasons trash should be collected more aften and if you want more people to recycle then you need 

to set up more recycling points or pass legislation forcing supermarkets to use less packaglng 1111 

Maastricht heeft een probleem met ongedierte en de hulzen hier zijn klein dus zakken afval bewaren voor twee weken is een 

nachtmerrie. In de zomer bovendien goor als de de wormen eruit kruipen. 

1 keer per 2 weken restafval is prima, als dit ervoor zorgt dat de totale hoeveelheid restafval In maastrlcht afneemt. 

Ik had geen mening vooraf over meer of minder restafval 

In het centrum wonend zijn de milieu punten moeilijk verkrijgbaar. ik weet niet waar Ik mijn afval zakken makkelijk kwijt kan als ik 

bijv. een week weg ga en mijn afvalzakken dus nog niet buiten kan zetten. als we de zakken langer moeten houden zou het 

mogelijk moeten zijn om grote afvalbakken buiten te zetten het compost is heel goed 

Het scheiden van GF en T (voorheen gezamenlijk) gedeelte Is erg onhandig/omslachtig, omdat je geen bak hebt om het tuinafval 

in te doen, je teveel extra meters moet maken om het tuinafval naar de afvalkorf te brengen en je in principe Je potgrond nergens 

kwijt kan. Dat is ook de reden dat ik mijn tuinafval gewoon in de GF-emmer ben blijven doen en het nfet naar de afvalkorf meer 

heb gebracht 

Aan de voorkant van de proef (het Inzamelen) wordt men bewust van het afvalprobleem. Alleen weet de burger niet wat de 

gemeente doet aan de achterkant (de verwerking). 

Well , without any expectations it is hard to meet them 

Zoals van tevoren te verwachten was, zelfs nu aan einde van de proef dumpen de buurtbewoners nog steeds elke week 

restzakken. Deze staan onder ons keukenraam nu in de winter is het probleem van stank minder maar van de zomer was het 

vreselljkl Het aanzicht In de buurt met al die zakken die er niet horen Is ook niet centrumwaardig. Ook appartementen zoals wij 

zonder tuin Is, het opstapelen van vu Il nis niet fris en als Je normaal werkt Is het wegbrengen naar milleupark ook niet altijd een 

optie. Ook werd er In tulnafvalkorf dingen gegooid die er niet in mochten. 

Grote puinhoop wekelijks op straat. In een studendentenstad wordt onderverhuurd en veel studenten flikkeren het op straat als 

ze weer naar huis gaan. Verkeerde zakken worden gebruikt en delen van de huisraad worden gedumpt op straat. Bewoners 

gebruiken de prullenbakken in de stad voor hun keukenafval. Er wordt geinsinueerdag dat heel Nederland scheidt en op het eind 

wordt alles gewoon op een hoop gegooid. Enveloppen aan "deze bewoner" worden niet gelezen. 

Het heeft niet goed gewerkt, graag gewoon wekelijks anders stapelt het afval zich bfnnenshuis op en dat is geen oplossing. 

Omdat zie bovenstaande antwoord 

Ik zag geen verbetering aankomen. Dezelfde hoeveelheid afval, slechte scheidingsmogelijkheden. Maar vooral nergens een plek 

om volle zakken In te leveren. 

Zoals verwacht: het afval stinkt ontzettend na 2 weken (al helemaal als Je het niet bulten kan zetten wegens omstandigheden, en 

het dus vervolgens een maand lang blijft staan) en het zorgt voor een toename In muizen, ratten, afval vliegjes en ander 

ongedierte. 

-

Ik gebruik minder afvalzakken en het blijkt dat het eenvoudig Is GF afval apart te verzamelen en In te leveren. 

Bij ons zeker, maar was ook bij alle vergaderingen aanwezig. We gaan wel 3x p.wk naar perron om afval weg te brengen. In ons 

complex wonen veel oude mensen, die vinden het te moeilijk, er is nog een lange weg te gaan. Luieremmer handig, wanneer mijn 

kleinkind er Is. Ben zelf tevreden over resultaat. 

Veel zakken op straat, zakken die In de zomer staan te rotten. een groene bak met stank In huls en ik vraag me nog steeds af hoe 

ik mijn tuinafval kwijt kan spelen. Te voet is dit onmogelijk. Dus apart de auto starten? En dat plastic inzamelen Is niet te doen. 

Overal in het land gebeurt dat professioneel. Hier moet Je het zelf twee keer aanraken op kwijt te spelen. 

Wat een manipulatief opgezette vragenlijst Is ditl JA Ik vind dat mijn verwachtingen van de afval proef zijn uitgekomen en dat het 

geen succes isl 

Wij hadden sinds Juli luiers en ik verwachtte door de proef minder restafval te hebben dan zonder proef. 

Minder restafval door gescheiden groente en fruitafval. 

Mijn restafval is ongeveer gelijkgebleven, maar ik zie dat in mijn appartementscomplex meer GFTemmers gebruikt worden. 

Onze restafval is Inderdaad geslonken. Wij hebben nu nog maar 1 zak in de 2 weken ipv elke week 1 a 2 zakken. Dit komt vooral 

omdat wij het pmd er uit halen en apart wegbrengen. Het apart inzamelen van groente en fruit Is ook prima te doen. 
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Het levert minder restafval op wat beter is voor het milieu maar het is ook meer gedoe. Door stank en maden in de 

groentefruitafval, vieze bakken etc. 

ik selcteer zelf beter 

12/Suggestles voor verbetering Inzameling volgens afvalproef 

vraag voor groene container op achterparkeerplaats. ook grote en goedkope grofvuil ophalen! 

toch wekelijks, of container bij milieuperron. 

beide zijn voor ons goed 

beter afsluitbare zakken voor restafval 

iedere week Inzamelen 

rest en gft op dezelfde dag 

vaker handhaven 

verlept bosje bloemen moet bij GFT kunnen, ik mis inzamelen plastic en gratis ophalen, zie Eijsden· Margraten, perfect! 1 

In de zomer graag restafval 1x per week? in de winter verwacht ik minder overlast? 

binnenzakken voor groene emmer. 

restafval weer wekelijks ophalen. minder overlast en ongedierte. 

te complex, keep it slmple. Vooral omdat ik nu niet meer snap wanneer wat buiten te zetten. 

Uitleg aan buurtbewoners. Vaak worden nog zakken op verkeerde tijdstippen buiten gezet. 

wekelijks ophalen aub in de binnenstad 

lx per week restafval ophalen aub. 

restafval lx per week in zomer, lx per twee weken winter. tuinafval, lx per twee weken gft lx per week. 

GF/keukenresten per 2 weken op dezelfde datum als restzakl 

lx a week 

er zijn gemeenten die op gezette tijden grof huishoudelijk vuil ophalen: ideaall Bij de MTB moest Ik weken wachten en kwam ik op 

een wachtlijst. 

geenl 

tuinafval graag In grote groene container, restafval graag wekelijks. Ik voel met gestraft voor het hebben en onderhouden van ene 

grote groene 'long' zuurstof in de binnenstad. 

restzakken gewoon weer wekelijks ophalen 

lx per week alles tegelijk ophalen / eenvoudig makenl Er ligt nu altijd en overal afval omdat meeste buitenlandse studenten het 

niet begrijpen. 

lX per week ophalen restafval 

haal 1 dag In de maand met grof afval op, mensen zonder auto hebben een groot bleek. 

niet ophalen van tuinafval leidt to klachten In de buurt 

restafval iedere week 

we hebben een parkeerplaats met begroeiing. Onmogelijk om hier klikobak weg te brengen. 

iedere week restafval ophalen, anders komt er ongedierte. 

restafval wekelijks 

alles wat overzichtelijker, niet de ene dag dit, de andere dag dat. Ouderen (70+) onthouden niet meer wat je op welke dag moet 

buiten zetten. 

handhaven 

we ervaren dat er veel plastic afval is. Prima als dit gescheiden wordt, maar onhandig, liever ophalen aan huls. Gemeente 

verwacht dat d burger haar afval beter scheldt, prima, maar service bij het ophalen zou daar zeker bij aansluiten (bv plastic 

ophalen). De afval proef als geheel maakt een goed bedoeld eind ruk, maar is niet op alle fronten duidelijk. 

zeker zomers als zakken in de hitte buiten staan is het een bron van Maden. Daarnaast worden zakken aangevreten door 

katten/kraaien e.d. 

Ik hoop en zou heel blij zijn indien jullie minstens wekelijks (of zelfs vaker: 2x per week) restafval ophalen. Ik heb nu steeds 

muizen/ratten op mijn balkon. Binnen heb ik geen plaats. Ik zou liever op mijn balkon genieten van de lucht en de zon I.p.v. in de 

stank te zitten. Het zou fijn zijn indien Julie met Albert H. , Jumbo etc. praten over vermindering verpakking. 

Juist VAKER OPHALEN - Ik heb geen ruime om restafval twee weken op te halen. Ga eens kijken in Aix-en-Provence, daar wordt het 

afval in de binnenstad DAGELIJKS opgehaald en het hoeft ook niet In dure restzakken aangeboden te worden. 

46 



In (sommige) franse steden, zoals Aix-en-Provence halen ze elke dag (elke dagl zelfs met kerst) vuilnis op, dat je gewoon in zakken 

of zakjes bij de deur kunt zetten. Dat is nog eens dienstverlening! 

restafval wordt alleen minder indien plastic verpakkingen apart worden opgehaald 

men zou voor appartementen in overleg moeten gaan met de woningcoöperaties om verzamel units te creëren. 

terug naar de vroegere inzameling 

schelden kan ook op de stortplaats. Dat is duurder maar gescheiden inzamelen Is ook duur en een extra belasting voor het milieu. 

restafval 1 keer per week 

luiers. In deze wijk wonen alleen oudere, ik vind de emmer hier een beetje gênant staan, weet je meteen: oh die is incontinent. 

tuinafval in korven ontsierend, vies en onhandig. Bewerkelijk, moet met de kruiwagen naar de korf. Of met de auto rondjes rijden. 

Luchtvervuiling! 

ophalen als voorheen. Voor veel mensen een onmogelijke situatie. 

restafval een maal per week. als het om de week is staan er altijd zakken buiten van mensen die zich vergissen of bewust vals 

spelen. 

elke week restafval ophalen 

gaat allemaal goed, geen verdere suggesties. 

iedere week ophalen svpl 

geen 

alles prima! maar voor GF bakjes zou de gemeente gratis biologische zakjes (een bepaald aantal per jaar) moeten geven aan 

diegenen die zon bakje heeft. Die gore vieze bakjes verpesten het straataanzicht In sommige wijken en straten. 

restafval wekelijks!! 

beter= voor mij Is het fijner als er 1 afhaaldag is. Bijvoorbeeld elke woensdag. Ene week rest+gft andere week gat alleen. De rest 

breng ik zelf wel weg. Hoeft gemeente niet te doen. En ik heb geen auto! En ik heb 4 kinderen dus ik zou mogen klagen. Luister 

sep niet naar die klagende 65+ers die zelf te lui zijn om afval te schelden en daarom met veel restafval zitten. Zij willen dat 

wekelijks wordt opgehaald (omdat bij warm weer de maden in de restzak zitten) ·> dan zit er gat bij I ze weigeren te schelden. 

plastic afval ophalen/sorteren! en niet meer naar een verzamelplek te hoeven slepen. 

restafval moet elke week worden opgehaald 1 (zoals vroeger) 

restafval iedere week ophalen, we wonen in appartementen zonder balkon. 

niets mee ophalen In dichtbevolkte wijken, alles naar mllleuperrons of milieuparkl mllieuperron dus uitgebreider/camera's 

plaatsen/omkieprichting maken voor containers, komt ook afvalscheiding ten goede. 

Terug naar hoe het was. tuinafval lx per week in container en iedere week de zakken buiten. 

1 maal per zes maanden een plek In de buurt (net als de korf nu) waar je wat groter afval naar toe kunt brengen. 

restafval lx per week. GF bak geen behoefte aan. 

in leder geval iedere week restafval. 

op een appartement is geen voorziening. dus het was echt niet te doen. 

graag de grote groene bak weer voor de deurl bak voor alle vormen van Incontinentiemateriaal. 

de vragenlijst Is slecht opgesteld I de proef was een fiasco! bergen afval in de stad met witte briefjes, leek wel een derde 

wereld land. dacht dat we dit wel beter konden in NU 

wekelijks 

restafval: er staan altijd zakken op straat! Tuinafval: differentiëren tussen mensen met en zonder tuin. mensen met tuin een 

container, mensen zonder tuin een tuin korf. Gf In betere/kleinere emmertjes, die goed schoon te houden zijn. 

iedere week restafval 

gf keukenresten moet twee keer per week! wegens hygiëne!. De tulnkorven ontsieren het straatbeeld. 

wekelijks ophalen restafval en keukenresten s.v.p. 

aan huis ophalen tuinafval 

luiers en grof vuil: telefoonnummer in geval van tijdelijke vraag! + particulieren Initiatieven toestaan voor goede doelen acties. 

geen I ben akkoord met de huidige stand van zaken. 

toch weer wekelijks 

textiel lx in de 6 maanden ophalen. 

gewoon wekelijks of zelfs 2x per week afval ophalen. Grof huishoudelijk lx per 3 maanden voor de deur. 

Voor textlle, kleine electrische apparaten, grof huishoudelijk afval en groot afval graag eenzelfde regeling als voor het oud-papier: 

op vast moment per maand (laten) ophalen (of op aankondiging). 
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ik vond het fijner om textiel in een zak te doen en aan de straat te zetten, zoals het vroeger was. 

tuinafval 2x per maand ophalen (in ieder geval in het voor- en najaar) 

Maak de prijs van de restafvalzak duurder handhaaf naast goedgelegen tuinkorven de grote Kliko voor de mensen met tuin in de 

binnestad 

graag vroegere inzameling behouden om te voorkomen dat de muizen en ratten nog groter wordt. Bovendien kost het de 

gemeente geld wanneer een ambtenaar elke week controleert of de studentenflat zich aan de regels houdt! 

laat het ophalen van restafval zoals 't was. De proef ondersteunt oplichterij. 

vaker ophalen 

restafval gewoon weer wekelijks aanbieden! No more babies, too much people in this world. 

thuis ophalen van plastic 

grotere container van GF.keukenresten. Wekelijks restafval inzamelen. 

restafval: keep lt weeklyl at least in summer. kleine apparaten: 1 don't own a car, and the park is far away, how am I going to do 

this? 

misschien 4x per jaar speciaal een wagen op vaste punten laten komen. 

weer Iedere week 

Minder tulnkorven en op minder zichtbare locaties 

Wekelijks, op dezelfde dag als het GF/keuken afval, ophalen van restafval, zoals het voorheen was. Echte garantie van gemeente 

dat scheiden van GFT afval en restafval ook gebeurt. Lever het bewijs, dat het ook echt gebeurt. 

Also pick up plastik en drankenkartons. Bringlng plastic garbage to the mlleupark costs time and people don't want to spend time 

on throwing garbage away. On tip of that the small wholes of the mileuperrons are very lnconvenlent to throw away garbage. 

over al deze zaken zou brede discussie mogelijk zijn. Er zijn zeker alternatieven ... Maar duideliujk mag zijn dat wat mij betreft de 

proef mislukt Is. Terug naar alles op één dag ophalen. Verwarring voorkomen I Zeker voor ouderen was de proef een ram pi 

Voor appartementbewoners adviseer Ik een gezamenlijke gescheiden afvalcontainers. Het is niet te doen om die bakjes schoon te 

houden, er is geen ruimte om ze In huis te zetten, dus gebruik Is ze uiteindelijk steeds minder omdat het vies Is. 

Gewoon terug naar wekelijks restafval en wekelijks GF/keukenresten afval ophaal, op één en dezelfde vaste dag, gedurende het 

gehele jaar door. Voor andere zaken: papier, plastic, flessen, textiel, apparaten, grof afval gaan we gewoon naar mllieuperron. 

Geen probleem. Dus vooral geen verschillende dagen voor restafval en GF/keukenresten. Te moeilijk. Mensen In één vast ritme 

brengen. Accepteren dat mensen die wonen In appartementen/studentenappartementen/bovenwonlngen gewoon minder/geen 

plaats hebben om keukenafval ergens In huls op te bergen. Je creëert onhygiënische toestanden. Als je een huis met een tuin 

hebt, met keuken op begane grond Is dat allemaal geen enkel probleem. Meeste binnenstadbewoners hebben geen volledig huis 

met een tuin. En Ja, toch nog een opmerking over de milieu stations. Er mag wel gewerkt worden aan de klantvriendelijkheid 

van de medewerkers. Het lijkt wel of je te maken hebt met de vroegere Stasi, de Grenzpolizei tussen oost- en west Duitsland. 

Geen die mensen een training In normale omgang met mensen. Ze voelen zich oppermachtig, dat zijn ze ook, vooral met al die 

slagbomen, maar help ze om zich als redelijke dienstverlener te gedragen. Al jaren een doorn In het oog. 

De restzak eens In 14 dg vind ik te weinig 

Terugkeren naar vorige systeem met groene containers en lx 2weken. 

Meer rekening houden met mensen zonder balkon of tuin. Afval kan niet 2 weken binnenshuis worden bewaard. Zeker niet als het 

zomer isl Ik moet mijn vlees en visafval In zakjes steken om de stank te beperken. Zo verspil Ik meer plastic. Ik breng mijn restafval 

of groen nog liever zelf weg naar een perron 1 

elke week 

Iedere week ivm stank als het warm weer Is 1 

Papier zou vaker opgehaald mogen worden (2x per maand bijvoorbeeld). Het gaat bij ons best vaak in de rest afval omdat het 

anders zo lang staat. 

Dit word te weinig bulten gezet. 

Vaker ophalen 

Ik heb nooit GFTafval 

Maandelijks of per kwartaal grof huishoudelijk afval inzamelen. 

kan tuinafval (in mijn geval bosje bloemen of balkongroen) niet in de GFT-bak blijven? Zo moet Ik met mijn verwelkte bloemen 

toch een eindje lopen om ze kwijt te kunnen! Ik produceer 1 x per 6 weken een halfvolle restzak afval, die Ik dan toch maar buiten 

zet. In principe zou lx per maand ophalen voldoende moeten zijn als iedereen zijn afval scheldt! 

Voor tuinafval: als tuinafval gescheiden Ingezameld blijft worden, is het zinvol daar ook een aparte inzamelemmer/-contalner voor 

te voorzien? Nu Is het rommelen met emmers / plastic zakken - en ik heb niet eens een tuin. Ik ben benieuwd hoe mensen met 

een tuin dat oplossen? Voor mij is dat overigens geen onverkomelijk bezwaar, maar ik heb dan ook heel weinig tuinafval. 

Restafval: ik vroeg me af of het ook mogelijk is om, net als luiers en Incontinentiemateriaal, ook maandverband en tampons apart 

in te zamelen. Of samen met de luiers. Maandverband en (veruit de meeste) tampons zijn ook biologisch niet-afbreekbaar. 
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Vaker papier ophalen en plastic gaan ophalen. Dan gaan mensen dat ook scheiden en Is die restzak bijna niet meer mogelijk. 

Werkt in vele gemeenten. 

misschien kunnen 25 1. emmers standaard worden voor gf en voor mensen met een tuin 140 1 containers en die ook wekelijks of 

om de week ophalen maar dan voor GF EN Tuinafval 

Dit is echt te weinig voor appartement/flatbewoners in de stad, nu staan zakken op het balkon te verregenen. 

Wekelijkse ophaling van restafval Is echt een must wat mij betreft. Maden en stinkende zakken zijn niet aangenaam. Voor mij had 

het zelfs het omgekeerde effect: ik zette mijn zak soms al buiten, terwijl ik normaal nog een week zou wachten als er de week 

erop ook een ophaling zou zijn. 

Een keer per 2 weken zorgt voor bewuster scheiden. Slechts 1 dure restzak. 

Ondergrondse containers waar de zakken in kunnen voor appartementen. Dan gaat het niet stinken en blijft het straatbeeld mooi 

Gewoon iedere week restafval ophalen, zeker in een historisch stadscentrum 

Restafval should be picked up twice a week like most reasonable countries do it 

Plastic/Metaal/Drinkpakken ophalen .. dit is de grootste stroom in volume. Niet in gewicht wel in volume en dat maakt voor de 

bewoner juist uit. 

De milieuparken zijn veel te ver weg en aangezien we in de binnenstad zitten heeft niet iedereen de luxe van een auto om alles in 

weg te brengen. Suggestie: bouw de milieuperrons uit: een bak waar je de rode zakken kwijt in kunt en een bak waar je 

GF/keukenresten kwijt kunt. Dan hoef je niet/ minder vaak met de afvalwagen door de straat en kun je als burger in de 

binnenstad ten allen tijde Je afval kwijt. Je zou voor de GF/keukenresten eventueel een nieuwe zak conciperen zoals de rode 

zakken voor het restafval, zodat Jullie daar ook nog geld voor kunnen vangen. 

Gf/keukenresten minimaal 2x per week ophalen, I.v.m. stank en ongedierte. En voor de mensen in een appartementen complex 

de mogelijkheid om het GF/keukenrest afval op een milieu peron te kunnen brengen. In daarvoor bestemde (gratis) afvalzakken. 

Zij hebben vaak geen plaats voor zo'n emmer. Tevens vind ik dat restafval elke week opgehaald moet worden. 

restafval weer wekelijks 

Just pick up the stuff that could start to smell weekly 1 

Restafval misschien een pasjessysteem met containers in de grond, dat als Je lx in 2 weken niet haalt de zakken kan wegbrengen. 

Evt. dat Je iets van 0,50 per zak extra kost. Het Is voor appartementen niet te doen om zakken zolang binnen te hebben. Verder 

het aanzicht in de buurt met zaken in de weken dat het niet wordt opgehaald is vreselijk. Je wilt niet dat toeristen Maastricht 

herinneren als er stond echt overal afval op de straat. Over tuinafval misschien duidelijker wat er wel en niet in mag. 

Geen 

Gewoon wekelijks houden. Wat handig lijkt, net als In grotere steden: ondergrondse restzak stortbakken. Zijn geen doorn in het 

oog, en geeft de mensen mogelijkheid hun restafval niet thuis te hoeven bewaren. Geeft vooral minder ongedierte en stank! 

Restafval wekelijks ophalen, het 2-wekelljkse systeem heeft duidelijk geleid tot boze Inwoners in mijn omgeving ("Maastricht 

heeft haar afvalverwerking niet op orde, hoe moeilijk kan het zijn als honderden andere gemeentes het wel kunnen?") 

Voor veel mensen is de GF/keukenresten-emmer een stankbron, zeker In de zomer. Daarom zie ik meer in biologisch afbreekbare 

plasticzakken die mensen ZELF en op elk moment naar het milieuperron brengen. Dat heeft meerdere voordelen: 1. op die 

manier wordt er op de ophaalkosten en milieu-emmers bespaard; 2. het stankprobleem wordt op die manier opgelost omdat 

plasticzakken beter af te sluiten zijn dan de huidige emmers; 3. mensen zullen eerder geneigd zijn om hun keukenafval te 

scheiden van hun restafval; 4. iedereen kan op elk gewenst moment, bijv. wanneer hij/zij sowieso al naar het milieu perron gaat, 

het GF-afval kwijt. Randvoorwaarde Is dan natuurlijk wel dat er GF-containers op de milleuperrons worden bijgeplaatst. 

Minimaal wekelijks 

1 x in de twee weken plastic ophalen en restafval 1 x in de week. 

Geef bij de GF ook de mogelijkheid kleine hoeveelheden kamerplanten en snijbloemen toe te voegen. Het schijnt nu ook mogelijk 

te zijn geweest echter het was nergens of zo u wilt minimaal vermeld dus veel mensen hebben oude bloemen en kamerplanten 

maar in de restzak gedeponeerd want met een boeketje bloemen ga Je niet naar de tuinkorf. 

Voor mensen die een tuin hebben is een groene container beter, dan de afval naar tuinkorven brengen. 

Tuinafval gewoon ophalen. Eventueel op afroep of tweewekelijks. Maar ik krijg het nu niet weg. Daarnaast prima om minder vaak 

restafval op te halen, maar voorzie mensen dan van containers om te stallen. Zo wil ik ook een container voor papier thuis. En Ik 

wil ook een zak voor plastic. Eigenlijk dus gewoon zoals tegenwoordig in elke NL gemeente. 

Een keer in de twee weken Is te weinig, kleine woningen, veel studenten, restafval gaat zwerven in woningen en op straat. 

Plastic ophalen aan huls 

geen suggesties 

Het zou handiger zijn voor bewoners als de restafvalzakken en de GFTemmers op dezelfde dag van de week zouden worden 

opgehaald. 
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Het wekelijks ophalen van het restafval zal in ons geval fijn zijn ivm stankoverlast. In onze straat wonen veel studenten en zij 

zetten toch, ondanks de afvalproef, elke week hun restzak buiten wat ook overlast geeft. Het tuinafval is nogal een gedoe om weg 

te brengen, en In de korven in de buurt zat ook amper tuinafval. Wij brachten voornamelijk oude bloemen en planten, een tuin 

hebben wij niet. Waar o.i. absoluut eens goed naar gekeken moet worden is het inzamelen van PMD. Wij moesten gemiddeld om 

de andere dag alles wegbrengen omdat het anders een te grote verzameling werd en dat ging bovendien ook nog stinken. Dit was 

bij ons dan ook de grootste bijdrage aan het restafval elke week. Door het apart weg te brengen is dit inderdaad geminderd, maar 

of ik het na de proef nog steeds wil schelden op deze manier ... Haal het PMD op, gelijk met de restzak. Dit doen zoveel 

gemeenten, waarom Maastricht niet? En wij zijn er echt van overtuigt dat veel mensen, zelfs de studenten, er zich aan houden om 

het apart In te zamelen en aan te bieden. Textiel is nog nooit ingezameld aan de deur zoals beweerd wordt In deze enquete en in 

voorgaande publicaties. Deze hebben wij zelf altijd naar een container gebracht. 

restafval en GFT op zelfde dag 

Het Inzamelen van plastic op milieuperrons maar dan grotere openingen in de bakken. Dit geldt ook voor papier. Nu moeten we 2 

wekelijks naar het milieupark rijden voor plastic en papier (en flessen) 

GF bak beter legen 

13/Redenen niet doen Inzameling volgens afvalproef 

restafval liever iedere week. groenbakjes en grofvuil zijn een probleem, met name voor huishoudens zonder auto. 

opstapeling restafval, beter een container bij milieuperron of wekelijks ophalen 

stank van restafval, een algemeen depot in de buurt zodat we restafval kwijt kunnen. 

graag wekelijks restafval, zeker bij hoogbouw. 

In leder geval restafval iedere week 

elke week restafval ophalen. 

verwarring. zorg dat alles op een dag wordt opgehaald. 

apartementen en studentenkamers zonder buiten zijn hier niet geschikt voor. proef ergens anders. 

lx per week rest, lx per twee weken tuin/gft 

lx in two weeks Is too llttle 

Woon op een bovenwoning restafval staat binnen: moet elke week weg 1 Grofvuil 2x per Jaar ophalen? 

alles op dezelfde dagl 

ik heb veel groenafval, grote groene tuin, ik vond de groene container geweldig. Onze dochters in Amsterdam zijn reuze blij met 

de ondergrondse container voor restafval. dan worden er geen zakken mee opgehaald door grote vrachtwagens. 

teveel overlast van restvuil (stank en dumpen). Restafval weer wekelijks ophalen. 

lx per week ophalen restafval 

gewoon weer iedere week op een vaste dag. Om mensen meer milieubewust te maken moet Je andere proef inzetten, en zeker 

niet verwarring scheppen bij het lnzamelenl Ook een onduidelijke vragenlijsTI 

restafval 1 keer per week 

Iedere week restafval ophalen 

diverse 

restafval gaat vreselijk stinken, lx per week ophalen. 

Graag minstens lx per week restafval ophalen. In de binnenstad waar mensen heel klein wonen en studenten zelfs geen 

opslagruimte of balkon hebben Is met stank in Je kamer zitten zeer vies en ongezond. Ik heb haast geen ruimte voor resuakken, 

ik heb geuroverlast en ongedierte die de zakken stukbijten Indien Ik ze op het balkon zet. Alternatief: restafvalcontalners 

plaatsen In de straat (op wandelafstand) ? De verpakkingsindustrie aanmoedigen hun verpakking te veranderen. 

Zie boven. Ik hoef toch niet drie keer op te schrijven dat het gezien de beperkte ruimte in de binnenstad bijna niet mogelljk,is om 

grote voorraden huisvuil te bewaren. Nog een tip: laat enquetes maken door professionals. 

Zie boven, wij willen absoluut niet naar een systeem waarbij we 2 weken lang ons afval moeten bewaren. Dat beschouwen wij als 

echt onvoldoende dienstverlening voor Inwoners. 

dit kan wel maar dan moet plastic worden Ingehaald 

appartement Is te klein om zoveel rommel te schelden. Verzamel units in appartementenblokken zijn een uitkomst. 

rest en gf samen In een zakl mllleuperron voor rest en gf samen. 

wonen veel mensen in appartementen. Weinig ruimte voor opslag restafval. 

stank en ongedierte. elke week ophalen of wegbrengen naar perron. 

ophoping vuil stank muizenplaag ratten stapels zakken. Iedere week ophalen restafval svp. 
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stankoverlast als je geen tuin/balkon hebt. lx per week restafval inzamelen I eenmaal in de 2 weken werkt niet in wijk met veel 

studenten. 

het stinkt in huis. restafval moet lx per week ingezameld worden. 

tuinafval brengen naar korf is ondoenlijk. Veel te ver, te zwaar. En ik hou de auto liever schoon. 

restafval nog minder vaak, GF beter ledigen of naar milieuperron, tuinafval naar milieuperron of lx per 4 weken ophalen, luiers 

naar milieuperron. 

1 25 liter zak was net te weinig, dus moest Ik er soms toch 2 aan de straat zetten / bewaar problemen. Is er de mogelijkheid om 25 

liter zakken te kopen? 

vies straatbeeld: beter ondergrondse stortzakken met pas. 

hier wonen veel oudere mensen die kunnen de rommel niet wegbrengen dus stankoverlast. 

wekelijks ritme voorkomt verwarring en stank, en ongedierte die zakken doorknagen. 

onhygiënisch, keukenresten worden toch in de restafval gedaan. restafval moet wekelijk, gf/keukenresten twee keer per week. 

tuinkorven op onopvallende plekken neerzetten. 

er svp meer rekening mee houden dat er steeds meer eenspersoonhuishoudens zijn in de binnenstad, meestal met 

appartementen. 

verbeteren van scheiding in de buurt van milieuperrons. 

geurtjes, wekelijks ophalen. 

het Is goor, het stinkt, het is onhygiënisch en vooral ondoordacht. Neem een burgerwens serieus en hou het centrum schoon. 

Voor bewoners met eigen vervoer kan mogelijkheid van brengen naar het milieu perron op het moment dat het uitkomt, 

behouden blijven. Graag ook de openstelling in het weekend behouden. 

voor ouderen te vermoeiend 

Garandeer de restafvalzak op min. 2 wekelijks. Blijf voor grote Tuinen in de binnenstad bij het grote Kliko systeem. 

veel 'overlast' in het complex door afval wat op de gang en in de hal wordt gezet. 

er bleven te veel restzakken staan. Stank was niet te harden. terug naar zoals het vroeger was,+ textiel en kleding naar een goed 

doel. 

Maastricht Sjiek en Sjoen 1 

Zie eerder antwoord op vorige vraag. Eén vaste dag per week voor GFT en restafval. Verder, goed onderhoud/schoonhouden van 

de milieuperrons in de omgeving en zorgen dat de containers niet vol zijn. Hoog de frequentie van leegmaken desnoods op. Wij 

brengen altijd plastic, papier, flessen gescheiden naar milieu perron, maar je wilt niet weten wat Je daar soms aantreft. Eén goede 

raad: communiceer duidelijk en herhaaldelijk als er veranderingen zijn. Mensen lezen slecht of niet. En oh ja, de medewerkers van 

het milieuperron mogen wel Iets klantvriendelijker "opgevoed" worden. Je waant je nog net niet in het vroegere Oost Duitsland. 

De Grenzpolizei was daar meestal nog net iets vriendelijker dan de huidige "grensbewakers" van het milieuperron. Allez, bonne 

chance en voortaan dit soort enquêtes laten uitvoeren door een professioneel onderzoeksbureau. Die zijn veel beter In de 

opstelling van een goede vragenlijst. Deze was "naatje pet". Excuseer, maar het is niet anders. 

Dus in ieder geval elke week op dezelfde dag samen met gft-bak alles ophalen 

Hygiënische redenen. Waar moet ik met mijn afval naar toe, als ik geen plaats heb in de keuken? tot slot moet mij één ding van 

het hart. Waarom heeft u geen professioneel onderzoeksbureau ingeschakeld; b.v. Flycatcher of R&M? De vragenlijst Is ver onder 

de professionele maat. Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat de gemeente Maastricht zich op amateuristische wijze bedient van 

een instrument als Survey Monkey. Afvalinzameling en terugdringing is een belangrijk project voor gemeente Maastricht. 

Wethouder stuurt huis- aan huis folders met de voortgang. Straks lezen we in De Limburger dat onderzoek heeft uitgewezen dat 

de proef gelukt is. Toch niet op basis van dit onderzoek hoop Ik. Kortom, ik zal dit ook aanhangig maken bij onze buurtvereniging 

Jekerkwartier. Dit is geen serieus onderzoek, maar amateuristisch broddelwerk. Schande dat gemeente geen budget heeft om 

professioneel onderzoek uit te besteden. Schande ook voor de afdeling die dit onderzoek opgesteld heeft. 

Ik vind de tuinkorven erg lelijk en rommelig in de straat. Liever gewoon weer de groencontainer aan de straat. 

Zoals gezegd velen ouderen hier die dan maar de zak, niet gescheiden, in de berging zetten, hier zijn mensen zonder balkon, 

mensen met een balkon die scheiden máár lopen wel 5 keer per dag naar het balkon met als gevolg dat de verwarming 5 keer 

extra aanslaat wat weer resulteert in een hogere gasrekening 

Gewoon wekelijks de resuak ophalen. 

Restafval stinkt helaas na een tijdje, dus is vaker inzamelen wenselijk 

Zie eerdere opmerking, of de mogelijkheid moet er zijn om deze (met een pas?) op een milieuperron kwijt te kunnen. 

Zie eerdere antwoorden: maden, stank. En als je eens een keertje afwezig bent op de dag van de ophaling zit je meteen bijna een 

maand met je afval. 

Het kan echt niet dat de restzakken dagen.bulten staan. 
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rest tweewekelijks; lueirs halen 

om-en-om met tulnafvak\ 

brengen wanner het uitkomt 

rest en gft om de week 

rest tweewekelijks 

om de week 

rest tweewekelijsk, tuinafval drieweke;ljks 

seizoensafhankleijk 

tweewekeleijks ivm kattenbak 

wkelijks 

rest wekleijks; luiers reszak; textiel en gha halen 

meer milleuperrons 

rest tweewekelijks 

2x per jar 

graag juldte kalender 

levert achterfa schelden niet een beter resultaat? 

rest gezamenlijk opslagpunt 

luier sha;en 
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Bijlage 4 - Ontvangen mail op afvalloos@maastrlcht.nl 

Foto's (representatieve selectie uit de mails) 
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Noa 5 joar woonbaar te zeen in mestreech, ken ig toch concluderen del ut ou we systeem toch een stuk beater werkte. Afvaal stapeld zich 
alein maar op in de achtertuin. Met un hoeshouwe van 3 man, is het moeielijk om de achtertuin neet vol te zetten met de zakken die eerder 
opgehoald zouwe weare. Met ut wenne wear kennen wer dan oug neet meer genete van oze tuin. 

Conclusie zou het systeem zo snel meugelijk weer noa 1x per week kennen goan, 30 nov is gein hoalbare kaart.=20 

Plus de larven kroepe er al langzaam oet 

Mijne heren, 

Om u een indruk te geven van wederkerende uitstraling van het Jekerkwartier, bijgevoegd een populatie van de toestand zoals waarge
nomen. Het afvalproef project kan o.i en voor de hele buurt alsmede bezoekers als toeristen hiermee worden afgesloten om nooit meer 
terug te keren. Wie denkt dat deze ophaalregeling toch terug moet keren of koste wat kost doorgevoerd dient te worden zal dit straatbeeld 
blijvend terug herkennen. 

Ik heb net de tussen evaluatie van d eafval proef ingevuld. Wat jammer dat er geen mogelijkheid is om nog een op of aanmerking kwi� te 
kunnen. Ik vind namelijk dat de Tuinafvalcontainer in de zomerperiode te weinig geleegd kan worden. In de winter zou frequentie zoals 
deze nu is ingedeeld prima zijn. Dus maak een verschil tussen zomer en winterperiode in de enquete vragen. 

Ik heb al een aantal keren melding gemaakt via de "Maastricht meldt app• van afval dat te pas en te onpas gedumpt wordt op straat in het 
jekerkwartier. Zoals te zien op de derde foto worden gft bakken omgetrapt of zelfs meegenomen. Deze overlast is sinds het begin van de 
proef toegenomen. 
Ook worden Restzakken verzameld op binnenplaatsen waarvan de gemeente Maastricht beweerd dat dit eigen terrein is, dit omdat men
sen simpelweg geen opslag hebben in hun kamer of appartement. Onhygiënisch en de buurt verpaupert! Ik ben verder van mening dat er 
te weinig inzamelpunten zijn, zeker voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn of geen vervoer hebben. 
Ik hoop dat jullie iets met mijn informatie kunnen doen. 

Ik heb via whatsapp nog! wat feedback gekregen die ik met jullie wil delen. 

Ten eerste onderstaande feedback van buurvrouw Helga - maar het is feedback die zij doorgeappt kreeg van iemand uit de flat aan de 
Meutestraat. Dit is overigens iemand anders dan waar ik je maandag over sprak. Toen ging het over Army, en daar haal ik nog info over 
op! 
11-09-17 17 :08:20: Ik stuur je wat foto's door die iemand op de flat maakte en die laten zien hoe alle soorten afval in het zelfde gat in de
ophaalwagen verdwijnen. Best interessant te weten hoe dit nou precies zit. Zie bijgevoegde foto's:
Pf !supportlists]· [endiOFoto ... 003: bont glas
Pf !supportlists)· [endif]Foto ... 004: dit was altijd een van de 2 PMD, ik weet even niet of dit tijdens proef de PMD is of de textiel bak.
Gaat in hetzelfde gat als het glas op de vorige foto (lijkt in ieder geval erop)
Pf !supportlists)· [endiOFoto ... 005: zelfde container als 004
Pf !supportlists]· [endif]Foto ... 006: dit is dus de andere van de 2 PMD, dus dit is nu tijdens de proef PMD of textiel. Lijkt ook in het-
zelfde gat te verdwijnen.
Pf !supportlists)' [endiOFoto ... 008: papier. In de vrachtwagen zien we nogsteeds hetzelfde compartiment open staan

Reactie Stadsbeheer: de wagen op de foto's is een was wagen die de ondergrondse containers reinigt en is gNn inzamelwagen. 

12-09-17 07:56:35:Nog wat feedback van de flat Meutestraat. Groene bakjes op een flat zijn niet ideaal. Stinkt. Ook dat we in de flat niet
meer de vuilniszakken kwijt kunnen zit je soms met die vuilniszak op je maag en moet je wachten tot ie eens per twee weken wordt opge
haald. Jammer dat 1 plasticcontainer is weggehaald. Heb al gezien dat plastic vol was en dat alles op de grond ernaast werd gezet. En de
plastic bak die er is zit geen kap op de ingang is vies stinkt en veel vliegen. Ik pleit er ook voor dat tenminste vier keer per jaar een moge
lijkheid om een vastgestelde hoeveelheid grof vuil aan de deur op te halen zodat voor mensen zonder vervoer en mankracht er ook een
redelijke manier is om van grof vuil af te komen zonder dat je een rib uit je lijf kwijt bent.

�-P( - ' 
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11-09-17 18:15:08:. Ik ben dik tevreden met mijn kleine gf bakje en de frequentie waarmee deze wordt opgehaald. Ook het schoonhouden
van het bakje lukt prima! Ook frequentie ander afval is prima.

11-09-17 13:06:00: Ik ben heel blij met het apart inzamelen van groente en fruit in de kleine bak, met tuinafval apart in de grote bak. En
luiers apart lijkt me ook een blijvende verbetering als ik zie hoe groot het aandeel luiers in de restzak was! Maar worden die ook apart
verwerkt na afloop? Want als het na het legen van de container weer op 1 hoop zou komen heeft het niet veel nut.

11-09-17 11 :20:56: Feedback. Gaat goed toch? Fijn elke week de gf bak leegmaken. Zou je mss eens kunnen vragen of er ook voor de
kattenbak korrels (in ons geval houtkorrels) iets bedacht kan worden? Lopen er nu tegen aan dat we de korrels in de vuilinszak moeten
doen en dat is dus te zwaar en kan (lees wil) het niet over 3 zakken verdelen. Dat geldt trouwens denk ik ook voor knaagdieren stooisel...

11-09-17 10:48:15:, ik zag net je bericht in de buurtapp. Wij vinden dat eens in de 3 weken voor de restzakken erg weinig is, we zetten nu
vaak een half lege zak aan de straat om er maar vanaf te zijn, en dat is best zonde.

11-09-17 10:53:38:, dank voor je input. Even ter verduidelijking, je zou graag hebben dat vaker restafval wordt opgehaald (het was eens
per 2 weken), maar heb je dan niet dat je half lege zakken aan de straat moet zetten? Hoeveel zet je meestal aan de straat? Ander vraag
je, nu het restafval minder vaak wordt opgehaald, merk je ook dat je meer afval scheidt, of maakt dat voor jou niets uit?

11-09-17 10:58:39: We scheiden zoveel mogelijk, door de afvalproef is dat niet veranderd eigenlijk. Wel fijn dat, vooral in de zomer, het
afval vh eten vaker opgehaald wordt. Eens in de 2 weken vonden we prima. Dan hadden we meestal 1 grote zak. Dat er 3 weken tussen
zit is vooral vervelend als je bijv al 1 week een zak aan het gebruiken bent, die staat er dan dus eigenlijk 4 weken. Vooral in de zomer
maanden is dat dan te lang

Na de vele negatieve opmerkingen en klachten vindt ik dat we onmiddellijk moeten stoppen met de z.g. test met afval systeem. Op som
mige gangen is de stank niet te harden. Oorzaak, de vele afvalzakken die in de bergruimtes staan te stinken. Door de stank wordt ook 
ongedierte aangetrokken, men heeft ratten waargenomen. Persoonlijk vindt ik ook dat ons complex zich niet leent voor zo'n project. Te 
veel appartementen hebben geen balkon om de restzak buiteb te zetten, en indien men dit wel doet lokt het ongedierte aan. Ik wil dat we 
contact op nemen met de Gemeente om dit onmiddellijk te stoppen. 

Nog bedankt voor uw antwoord. Betekent dit dat snijbloemen wel in de GF emmer mogen als dit past? Met groter tuinafval kan ik beter 
naar een tuinkorf gaan, maar om voor snijbloemen daarheen te moeten, papier en plastic e.d. naar de containers en op dinsdag en 
woensdag afval buiten zetten, zou ik wat omslachtig vinden. 

Daarnaast loop ik nog tegen iets anders aan. Ik scheid mijn afval al sinds ik op mezelf woon en vind dat ook erg belangrijk. Alleen etens
waren heb ik nooit gescheiden, omdat dat steeds uitloopt op stank en viezigheid in de emmers. Nu met de kleine emmers die elke week 
worden leeg gemaakt ben ik weer met goede moed begonnen. Jullie raden zelf aan om een krant beneden te leggen, zodat dat het vocht 
opvangt en het afval goed mee wordt genomen. 
Helaas, waarschijnlijk door de warmte, is afgelopen woensdag veel vies afval in de emmer achtergebleven (zie bijlage). Het stinkt heel erg 
en ik kan dit afval ook niet weggooien in de restzak, want dat duurt nog twee weken voordat die wordt opgehaald. Als ik het in de bak laat 
zitten, dan zal het de volgende keer wellicht weer helemaal niet geleegd worden. Bovendien wil ik die stinkende bak niet in huis/op balkon 
hebben staan. 

Ik mail u hierover, omdat u wellicht een tip heeft. En, zodat u weet wat er bij ons speelt en welke overwegingen er kunnen zijn, waarom 
bewoners overwegen het GFT afval toch niet te scheiden. 

Start afvalloos Maastricht prima. 
Maar de start verloopt helaas in de Lenculenstraat niet vlekkeloos. Er staan woensdag veel rode zakken buiten. Werkt belemmerd op 
trottoir en voor ingang van garages. Heb het vermoeden dat veel lenculenstraatbewoners, waaronder een aantal studenten, expats etc, 
niet weten wat er moet gebeuren. Uw informatie ten spi�!!! Verwacht dat u daar op reageert in tweeërlei zin: Informatie aan overtreders 
van de afspraak; het onmiddellijk ophalen van de restzakken. Dit ivm ongedierte, passanten na cafebzoek etc. 

Duizend maal sorry .... maar ik vergiste me weer. De gft wordt donderdagmorgen opgehaald en dus niet op woensdag; gft-emmer staat 
buiten. Tja, ik wil maar zeggen, 

Begin doorgestuurd bericht: 
Nee, waarschijnlijk niet huisnummer gegeven ... door de emotie ... vanwege zo van "na 3 uur zien we wel". Maar duidelijk is wel gemeld dat 
het de Stenenbrug betrof (en veel meer dan 10 panden staan daar niet). Dus niks opgehaald, ook niet in de Ridderstraat (1 emmer). 
Ik laat mijn gft emmer even buiten staan ... misschien morgen (misschien weten de mannen van de reiniging ook niet meer wanneer wat 
moet) 

Vandaag was het bij ons in het complex een Poolse landdag! 
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De bewoners waren kwaad dat er zoveel restzakken buiten stonden, die niet van ons zijn maar de meeste zakken zijn van mensen in de 
laagbouw, die hun zakken bij ons complex gezet hebben. Ook worden er vaak zakken bijgezet vanuit auto's met een Belgische nummer
plaat. Handhaving is langs geweest en heeft stickers op de zakken geplakt. Sommige mensen in ons complex hadden de verkeerde 
afvalkalender in de bus gekregen. Het was geen rode kalender maar een zwarte kalender, waardoor zij verkeerde data hadden van de 
ophaaldiensten. Handhaving heeft beloofd dat de zakken alsnog opgehaald zullen worden. 

Sinds de start van het afvalproject jekerkwartier nood staan er met regelmaat restzakken op straat. Ik heb dat diverse keren gemeld. De 
zakken worden opgeruimd. Maar sommige bewoners blijken hardleers en blijven op de gekste tijdstippen restzakken droppen. 

1 am finding the new garage collection schedule impossible to deal with, and many people I have spoken to feel the same way. This busi
ness of collecting garbage every two weeks results in a pile up of garbage ! Places in the centre of Maastricht, like where ! live, have no 
place to store this garbage in the interim, except in their flats. 
There are no dustbins available in most of these old apartment buildings, and the only ether option is putting il in the basement of buil
dings, which is even worse, since these are communal places and this obviously can lead to a rat plague! Essentially we are now faced 
with heaps of garbage in the apartment. What I find even more odd is that people put the garbage outside, and !hen get stickers telling 
!hem that they need to take the garbage back in again. Why not just collect il?

This sort of arrangement would work if there was places for people to put !heir garbage (like dustbins), butfew of these old buildings have 
communal dustbins. In fact I have lived in two buildings in the inner city and they do not have dustbins, so even with collection once a 
week, it is already a challenge to deal with garbage. lf you want to instate a garbage collection policy like this, !hen you need to provide 
every dwelling with a dustbin so that people can dispose of !heir garbage and not store il for weeks before it gels collected. 

Please reinstate the weekly collection policy because this is not werking. 

Mijn GF�mmer is gisteren (7-6) niet leeg gemaakt. Hier heb ik melding van gemaakt op 14043, onder nummer 65781. Tot op dit moment 
staat de emmer nog, vol, aan de stoep rand. Is mijn GF-emmer over het hoofd gezien of is er iets anders mis? Ik heb enkele weken gele
den een emmer gekregen met metalen beugel en een inhoud van +/- 10 1, indusief GF sticker die ik op de emmer heb geplakt. Als ik 
rondkijk in de buurt zie ik alleen wat grotere emmers staan met grote plastic beugel en voorzien van de naam kliko al of niet voorzien van 
een sticker. Voor wie is iets niet duidelijk of mis. Voor mij of degenen die de emmers komen leeghalen? 

Heb zojuist een melding binnen gekregen van een bewoner uit Jekerkwartier Noord. Zij gaf aan dat zij haar GF-bak al twee keer heeft 
aangeboden voor de ophaaldag van donderdag maar dat deze niet wordt meegenomen. Zij gaf aan dat er niks in de bak zat wat er niet in 
mocht. Misschien gaat er iets mis? 

Ik trof vandaag bij thuiskomst onze GFT emmer stuk aan, zie foto. De deksel is eraf en heb ik ook niet teruggevonden. In de emmer staat 
nog een bodem gft afval en dat hangt er ook half uit. Heb hem gisteren nog schoongemaakt en voorzien van een frisse sticker met ons 
huisnummer 38. 

Ik vind het niet okay dat de emmer zo wordt achtergelaten. Wat moeten we hiermee? 

Graag nogmaals aandacht voor klacht over de afvalproef in het Jekerkwartier die op 9 juni per mail is gedaan. Zij zit met een volle emmer 
en het duurt nog even voor deze geleegd wordt. 
Mevrouw heeft buiten de ontvangstbevestiging niks meer gehoord en verwacht dat hier spoedig een oplossing voor komt. 

Het is zeer spijtig om na een dikke week nog steeds niks van 'afvalloos' te hebben vernomen, hier aan kan ik zien dat het probleem niet 
serieus genomen word, met name door de betreffende afdeling. 
Woonpunt heeft me gelijk gebeld alleen de 'uitvinders• van dit systeem laten het afweten. 

Afgelopen week hebben tientallen bewoners, vooral ouderen, de restzakken opgeslagen in de berging of balkon. Ook mijn balkon, is voor 
eens met goed weer genieten van het middag eten, is te klein en eens gebruik voor opslag, enkel dit is in combinatie met een groenbakje 
niet te doen. 

Afgelopen dinsdag heb ik een foto gemaakt van de rodezakken, dat zijn er 2 x zoveel als normaal, dus niemand doet hier aan afval schei
den. Ook het groenbakje, hier stonden er maar 12 stuks van buiten, worden dus niet gebruikt, met 80 bewoners! We gooien hier massaal 
alles in een zak en deze word bewaard met alle gevolgen van dien. 

Ik zelf zet mijn zak op het bat, hier ga ik niet in de stank zitten, overigens maak ik wel gebruik van het milieu park op het bat. Ik ga er van 
uit dat u deze case serieus neemt, mijn bovenbuurman heeft geklaagd bij Woonpunt. Ik doe dat bij deze ook, helaas is de proef niet ge
slaagd. Hier is geen plaats voor opslag van groenbakjes en huisvuil!!! 
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Zojuist heb ik een klacht ontvangen. Doordat de rest afvalzakken nu maar 1 keer per twee weken worden opgehaald, is het daar onwijs 
vies op straat. Er staat veel afval en het gaat stinken. Is er hier een oplossing voor?? 

Wij, bewoners van onze buurt Jekerkwartier noord mee aan het project Maastricht afvalloos. Echter, nog geen week na de start van deze 
proef, ondervinden wij al de lasten van deze proef. Zo hebben wij overlast van maden in ons huis, aangezien wij geen buitenplaats/tuin tot 
onze beschikking hebben om het restafval op te slaan. Wij vrezen dat dit tot nog meer overlast zal leiden van ander ongedierte en zelfs 
muizen, aangezien wij in een oud pand wonen. Zijn er voorzieningen of oplossingen om deze problemen uit de weg te gaan? 

luieremmer is niet meegenomen. Vorige woensdag is dit niet geledigd, waarom niet? 

melder heeft geen auto en klaagt erover dat ze ver moet lopen om het groenafval weg te brengen. 

Graag actie ondernemen want voor de buurtbewoners is het niet duidelijk wanneer het afval aangeboden kan worden. Hij zal met de 
internationale studenten contact opnemen en aangeven ewat de bedoeling echter blijkt andere bewoners ook niet te weten wat de bedoe
ling is. 

Er zijn sinds kort meerdere bevestigingen van muizen gesignaleerd in het appartenmentencomplex aan de Bosscherweg te Maastricht. 

Vanwege de afvalproef wordt het restafval nog maar 1 keer in de 2 weken opgehaald, hierdoor hebben veel bewoners volle afvalzak
ken/bakken op de balkons opgeslagen. dit trekt natuurlijk allerlei ongedierte. Bovendien staan er op de weken dat het afval niet opgehaald 
wordt, ook veel restzakken aan de straat welke daar vervolgens een kleine week staan voor ze op vrijdag alsnog opgehaald worden. 

Mijn advies is om bewoners een beter alternatief aan te bieden om hun restafval hygiënisch op te slaan, of om fabrikanten/winkels (zoals 
de spar) mee te laten werken aan dergelijke proef door artikelen zonder verpakkingen te verkopen. 
Op deze manier is het mijns inziens niet effectief en wekt het alleen overlast en irritatie. 

mijn man en ik wonen in het appartementencomplex aan de Bosscherweg, en doen dus mee aan de afvalproef. We hebben ons balkon 
naar de achterkant van het gebouw, en hoorden gister avond van de buren naast ons (ook balkon naar de achterkant) dat zij net een muis 
hadden gezien bij hun in de woning. Net onze andere buren op onze verdieping gesproken die hun balkons aan de voorkant hebben, en 
ook zij hebben muizen op hun balkons gezien de afgelopen weken. Wij zijn hier erg van geschrokken, onze buren hebben inmiddels 
melding gedaan bij onze verhuurder VB&T als het goed is. 

Heel verrassend is het echter niet, vandaar dat wij even met een klacht contact opnemen: de afval proef is zeker een goed initiatief, we 
doen ons best om zo goed mogelijk alles te scheiden en met een tweepersoonshuishouden redden we het ook meestal om met 1 restzak 
de twee weken door te komen. Wel zien we dat dat lang niet iedereen lukt waardoor mensen toch de zak elke week aan de straat zetten of 
juist op balkon - wat dan weer veel ongedierte trekt. Met het warme weer hadden wij ook een (niet helemaal gevulde) restzak op het 
balkon neergezet omdat het anders binnen gewoon te erg gaat stinken. 

We begrijpen dat het maar 1x in de twee weken ophalen mensen zou moeten stimuleren om minder restafval te produceren, en toch werkt 
het averechts op het moment en zorgt voor overlast (stank en ongedierte). Met ons eerste kindje op komst verwachten we straks (ondanks 
de luier emmer) toch meer restafval en is natuurlijk de gedachte aan muizen in huis nog minder prettig dan normaal gesproken. 

Het plaatsen van een container voor tuinafval midden op de Grote Looiersstraat verdient geen schoonheidsproces. Midden op de straat -
een van de meest pittoreske straten van Maastricht - is toch wel vragen om problemen. Wat meer is, regelmatig dumpen mensen er hun 
tuinafval in zakken in. Om van de geuren nog maar te zwijgen. Waarom wordt er niet aan het stadspark, of vlak daarbij, gedacht? Het is 
maar een paar meters verder lopen, en, wegens de geur, wellicht ook minder storend. 

Goeieavond, de gft-bak wordt niet helemaal leeg gegooid met als gevolg veel last van vliegen op het balkon nieuwenhofstraat 7d 

deze brief -email ben ik begonnen op papier op maandag 12 juni 2017 
En hoop hem af te ronden op woensdag 14 juni per e-mail. 
Even mijn reactie over de ophaaldienst van de diverse diciplines . 
De uitnodiging voor de voorlichtings -avond ben ik even kwijt, waarschijnlijk omdat ik 
Vorige week 3 dagen in het A.Z.M. zieken huishuis heb gelegen op de 
Afdeling CARDIOLOGIE. Maar nu gaat het weer beter., alleen mijn 
Evenwichtsproblemen worden slechter , dus oppassen met vallen ! 
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Nu even over de restzak en andere diciplines . 
Ik heb dinsdag 6 juni de restzak klaargezet, in de gang , om die avonds na 19.00 uur 
Buiten te zetten, maar om 18.00 uur lag ik in het ziekenhuis. 
Mijn zoon, die avonds bij me was op de eerste hulppost, gaf ik nog de opdracht 
Om de restzak buiten te zetten, maar omdat in mijn straat niemand de restzak 
Buiten had gezet ·avonds wat normaal de meesten deden . deed hij dat ook niet. 
Want moeder die 81 jaar is , zal zich wel vergist hebben en de buurt niet ! 
Na lang aandringen van mij , ik was vrijdag weer thuis, heeft hij de restzak 
Naar het RONDEEL, gebracht (is nieuwe locatie i.p.v. onder de Noorderbrug=is oude locatie} 
DUS DAT WAS WEER OPGELOST! 

Echter de nieuwe lijst met OPHAAL-DATA is echt verwarrend , vooral voor ouderen en 
Ook voor de anderen . 

Dat blijkt nu ook op deze dag ,want wat zie ik nu buiten bij de buren ??? 
Ze hebben niet alleen de GF -GROENTE EN FRUIT -EMMER buiten gezet, 
Maar ook de RESTZAK BUITEN GEZET. 

jE MOET ECHT ELKE WEEK GOED KIJKEN , HOE HET IN ELKAAR ZIT !!! 

MIJN IDEE (VOORSTEL) IS HET VOLGENDE : 
LAAT ALLE DISCIPLINES ELKE WEEK OPHALEN. DAN ZIT JE ZEKER GOED 
EN BLIJFT ER BIJ VERGISSINGEN VAN DE INWONERS DE DISCIPLINES 
NIET 1 OF 2 WEKEN OP STRAAT STAAN .(DENK AAN DE MENSEN DIE 
OP VAKANTIE ZIJN GEGAAN. 
Of WORDT DIT IDEE TE DUUR ??? 

Start afvalloos Maastricht prima. 
Maar de start verloopt helaas in de Lenculenstraat niet vlekkeloos. 
Er staan woensdag veel rode zakken buiten. 
Werkt belemmerd op trottoir en voor ingang van garages. 
Heb het vermoeden dat veel lenculenstraatbewoners, waaronder een aantal studenten, expats etc, niet weten wat er moet gebeuren. Uw 
informatie ten spijt!!! 
Verwacht dat u daar op reageert in tweeêrlei zin: Informatie aan overtreders van de afspraak; het onmiddellijk ophalen van de restzakken. 
Dit ivm ongedierte, passanten na cafebzoek etc. 

Vanmorgen is ons gf bakje geleegd en zo troffen we het aan, zie foto. 
Deksel eraf, rommel om het bakje, zo kunnen we het natuurlijk niet meer gebruiken, vliegen en beestjes die er nu op afkomen. 
We zullen nu genoodzaakt zijn om de gf afval weer in de grote groenbak te werpen. 

Volgens de afvalkalender zou woensdag 28 juni de restzak worden opgehaald. Vanmiddag 29 juni stonden de restzakken waaronder de 
mijne nog bij het sluisje gelegen aan Jaagpad-Oost 
Is hier sprake van een misverstand? 

Last week, 1 prepared the green bucket with the rest of food to be placed in my front door on Wednesday (7 June} aflemoon as il was 
requested due to the next recyding system. 1 saw a lot of buckets on Tuesday (6 June) aftemoon so I also put il !here in case it was pick 
up on Tuesday night. However, il wasn't so I put il again on Wednesday (as I planned at the beginning). Unfortunately, the bucket wasn't 
emptied either and now, 1 have a bucket full of flies in my basement (you can imagine also the smell ... ). Could you please explain me how 
should I proceed to gel the bucket emptied? Should I put il again on Wednesday (14 June) or the date is wrong? l live in Zwingelput. 
Finally, 1 would like to ask you if !here is any requirement about this bucket (e.g. Should I use a bag inside the bucket?). 

We zijn bezig met een proef afvalloos 
We zouden willen dat jullie buitenlandse inwoners apart inforrneerd Aan de lopende band dumpen ze afval bij de containers nu net nog om 
19:00 twee karpetten Die mensen wonen op de meutestrast 19 e en doen het herhadelijk en als je wat zegt er van steken ze hun middel
vinger op het spijt me dit op dezen manier te moeten doen maar het werkt op geen andere manier en wij hebben geen zin om tegen rot
zooi aan te kijken 

Ik krijg nu net (dinsdag 17.15 uur) bericht dat ik elders moet zijn, 
Ik neem ook ondermeer VCA examens af en er zijn plotseling 3 kandidaten die gecertificeerd moeten worden voor hun werl<gever. 
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Met andere woorden helaas moet ik mij afmelden maar ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd in wat er besproken wordt dus krijg graag later 
het verslagje van de avond. 

Ik had zelf een belangrijk punt. 
Tijdens een stand een paar weken gelden waar ik voor het Buurtnetwerk binnenstad Maastricht bezig was heb ik van een aantal mensen 
te horen gekregen dat ze met de proef gestopt zijn. 
Men begreep niet dat de proef in de zomer gehouden is waarbij de meeste kans op onaangename bijkomstigheden ruim voorhanden 
waren. 
Bijvoorbeeld 
a. veel onprettige geur door het warme weer,
b. last van vliegen (veel fruitvliegjes)
c. emmertjes die 's avonds op straat stonden en werden omgetrapt door het vele beschonken uitgaanspubliek wat nog laat op straat was

door het mooie weer. 
d. Een enkele die last van muizen had.
e. Mensen die hun emmertje kwijt waren na het ophalen omdat waarschijnlijk andere te weinig emmer hadden (ik ben de mijne ook zo

kwijt geraakt waarschijnlijk omdat ik het ding goed schoonhoud D) 
Ik heb dus nog al wat over mij heen gekregen, variërend van begrip en onbegrip, van z.g. aardige tips tot een man die bijzonder boos was 
0. 

Vandaag is afval - ophaaldag in Bosscherveld. 
Bij ons seniorencomplex "Bosscherhor staan al veel meer groene afvalbakjes. 
Alleen staan er ook 25 rode vuilniszakken. 
Ik heb een mededeling hieromtrent opgehangen op het prikbord in de hal. 
Wij zien ook vaak dat zakken uit de huizen in onze omgeving hun restzakken bij ons appartementen-complex zetten. 
Hoe lossen we dit op? 

Bedankt voor de uitnodiging voor 21 juni. Dan ben ik met vacantie, het lukt me niet om te komen. 
Tot mijn verbazing zie ik midden tussen de bomen een hekwerk staan waarin iedereen groen afval mag dumpen. Wat ik zie liggen zijn wat 
losse takjes en uitgebloeide plantjes met en zonder plastic pot en lege bierbikjes. Het is een vreemde plaats voor openbaar afval. Ik heb 
een groen container die een keer per week opgehaald wordt. Plastic ,papier en glas breng ik onder de brug. De restafval zak gaat een 
keer per maand weg. 
Ik ben geheel tevreden over het huidige systeem. 
Dit schrif ik, omdat ik niet naar de bijeenkomst kan komen. 
Succes met afvallooos maastricht. 

Stadsbeheer is zojuist de straat ingereden en heeft de kleine GF-emmer leeg gemaakt. Ook de van de buren. Daarnaast wil ik ook even 
melden dat er behoorlijk wat restzakken aan de straat staan. Volgens de kalender kan dat pas weer op 28 juni. (?) 

Zoals u ziet heb ik in het verleden al de nodige problemen gehad met mijn gft emmer. 

De gft bak is sindsdien geen enkele keer opgehaald waardoor ik mij genoodzaakt zag om telkens het groen afval bij het restafval te gooi
en. 

Sinds 3 weken ben ik het opnieuw aan het proberen en telkens opnieuw wordt de bak niet geleegd. Gezien ik lang genoeg heb gewacht op 
een oplossing, en nooit antwoord heb mogen ontvangen op onderstaande mail, stel ik het volgende voor: 

Jullie zorgen ervoor dat mijn GFT bak op korte termijn geleegd wordt en in de toekomst gewoon, zoals voorgeschreven, wekelijks geleegd 
wordt. 
OF jullie kunnen mijn gft bak terug ophalen en ik doe niet meer mee met afval scheiden. Ik hoop oprecht dat we voor de 1e optie kunnen 
gaan, afval scheiden is juist in deze tijd belangrijker dan ooit! 

Graag hoor ik van jullie. Ik hoop dat we tot een oplossing kunnen komen! 

Waar kan ik een klacht indienen m.b.t. stank overlast restafval zakken verzamelpunt? En een klacht over de frequentie van ophalen van de 
restafvalzakken voor hoogbouw? 

anmorgen proberen te melden dat het groenbakje niet is geleegd. 
Maar u hoort dat pas na 3 uur .... (Rare regel, toch??) Het blijft hommeles met het nieuwe ophaal-regiem . 
.... en ondertussen hoop ik dat de bak snel geleegd wordt, ook al vanwege de toeristenstroom hier op de Stenenbrug ... 
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Ook in de krant las ik dat de animo weinig is voor enquete in te vullen, dan krijg je dus wel geen goed beeld, in een folder van een tijdje 
geleden las ik 10 reacties, waarvan 9 positief. Mijn vraag zou zijn waar die mensen vandaan komen, hier is niemand posrtief dus ik weet 
het niet waar u die verhalen vandaan tovert. 
Volgens mij word het allemaal te rozekleurig voorgeschoteld en gedaan alsof. 

Ook de folder die vandaag in de bus viel, we hebben 0,30 minder afval aan de straat gezet, dat snap ik dus niet. Zijn de zakken die op de 
niet ophaaldag aan de straat staan vergeten erbij te tellen?, het worden er overigens steeds meer die op de niet ophaaldag aan de straat 
staan. 

Het nu donderdag en er staan nog steeds tientallen zakken in het Jekerkwartier, dit eigenwijs laten staan is niet fair tegenover mensen die 
wel op tijd de zakken buiten zetten, deze zakken staan voornamelijk bij pas ingetrokken studenten, op het olv plein worden ze wel opge
haald, op de niet ophaaldagen. 

Ook vindt ik het heel jammer dat de argumenten die aangehaald worden door mij, en anderen, geen reactie krijgen. 

Het is gewoon "de" gemeente die wil afvalloos zijn, hebben ze ons ook gevraagd? 

Ik heb de uitslag gezien, ik kan eruit concluderen dat er géén Interesse is bij min of meer dan 90% van de ondervraagde. 
U en de andere die er tijd, en vooral geld, insteken kunnen beter dit besteden aan andere dingen. 
Ik begrijp niet dat 'de' gemeente dit ons door de strot wil duwen. 

k hoef niet te weten hoe bijvoorbeeld de groenbak schoon te houden. 

Ik zelf scheid, glas, papier en drankkartons, en denk dat ik hiermee een aardige bijdrage lever, de rest gaat in de zak. 
Ik ga niet met drie aardappelschillen o.i.d. naar mijn groenbakje, ik zeg alleen dat anderen ook niet scheiden en dat zie ik aan de groen
bakjes (max 12 stuks) die buiten staan, en hier wonen 80 huishoudens, aan die 12 bakjes groen gaat onze wereld niet veel beter worden. 
Ik denk alleen al het aantal liters wann water dat gebruikt gaat worden om de groenbakjes schoon te maken, het kwartier dat de bakjes 
worden leeggemaakt staat de vrachtwagen van de gemeente gewoon stationair te draaien, de talloze straat verlichting die overdag brand 
ect ect. 

In Aziê staan kinderen 30cm hoog in de diesel die vrijkomt bij het slopen van 'onze• cruiseschepen. Dat vervolgens gewoon in zee loopt, 
en dit is maar een voorbeeld. 
En dan willen wij hier 12 kilo groen scheiden? 

Het viel me ook op dat er in een laatste uitgave van afvalloos, 9 positieve verhalen staan en één bijna negatieve, en dan staan er hier 12 
groenbakjes buiten en 40 rode zakken (meer dan nonnaal) 

Een groot deel van de bewoners zijn ouderen, ik merk dat ze hier geen behoefte aan hebben en dus alles in een zak gooien en dat ver
oorzaakt de stank, ze durven niks te zeggen en zetten de zak in de berging met alle gevolgen. 

Zojuist heb ik een klacht ontvangen van meneer Kennes (0615555580), wonende Achter de Molens nr 13. 
Doordat de rest afvalzakken nu maar 1 keer per twee weken worden opgehaald, is het daar onwijs vies op straat. Er staat veel afval en het 
gaat stinken. 
Is er hier een oplossing voor?? 

Hoop dat het goed met je gaat en met de afvalproef? 
Vanochtend was ik heel vroeg op en zag ik het volgende gebeuren. 
Vandaag moesten wij de GF emmer en de tuincontainer buiten zetten. 
Voor mijn gevoel twee verschillende soorten afval het ene afval maden gevoelig en het andere afval niet. 
De G F emmer wordt elke week helemaal schoongemaakt door ons met als doel geen maden krijgen. 
Wat doet nu de ophaaldienst die gooit de inhoud van de GF emmer in de de tuincontainer. Het gevolg is dat de inhoud van de G F emmer 
aan de wanden van de tuincontainer blijft hagen. Tr De tuincontainer is nu madengevoelig, de inhoud zit ook aan de wanden maar de 
tuincontainer wordt niet schoongemaakt door mij, is namelijk een hele klus en zou niet nodig zijn omdat tuinafval geen vliegen, dus geen 
maden oplevert. 
Een paar uur later kwam er een vrachtwagen om de G F emmers te legen maar die waren dus al leeg, dus waarom die vrachtwagen rond 
reed is mij een raadsel. 
Ik vind dit geldverspilling maar ook voor de gekhouderij. 
Daarnaast is het dus zeer onhygiënisch en is mijn tuinafvalbak dus besmeurd met madengevoelig GF afval waar ik zo van gruw en er alles 
aan heb gedaan om dat te voorkomen. 
Graag een reactie 
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Als inwoner van Maastricht wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het toewerl<en naar steeds minder restafval. Ik heb hierover diverse 
ideeën, waarvan ik alvast één hierbij onder uw aandacht wil brengen: wasbare luiers. Ik weet dat in verschillende gemeenten i1 Nederland 
en België er nu geëxperimenteerd wordt met subsidies voor gebruikers van wasbare luiers. Ik ben zelf een tevreden en ervaren gebruik
ster van deze luiers, en zou graag meerdere mensen hierin willen informeren en stimuleren. Een nadeel van deze luiers blijft nog steeds 
de eerste aanschafkosten, en hierbij zou de gemeente een rol kunnen spelen. 
Als u hier verder over wilt praten. dan ben ik meer dan bereid om een en ander verder te bespreken. 

Mevrouw is het er absoluut niet mee eens dat vandaag woendag 27-09-2017 de restafvalzak niet is opgehaald. 
Mevrouw heeft een sticker op de restafvalzak. met de mededeling dat zij de restafvalzak weer terug naar binnen moet halen. 
Mevrouw is het hier ook niet mee eens, en wil hierover teruggebeld worden. 

Volgens afvalloos zouden de restzakken gisteren opgehaald moeten worden, is niet gedaan. Er is een brief achter gelaten door handha
ven dat er beter opgepast moet worden met het aanbieden van de restzakken, maar drt was onterecht. 
Betreft meerdere zakken van medebewoners. 
Ook bij voedingskanaalweg staan er ook nog zakken. 
Graag restzakken nog ophalen 

Vanochtend was ik heel vroeg op en zag ik het volgende gebeuren. 
Vandaag moesten wij de GF emmer en de tuincontainer buiten zetten. 
Voor mijn gevoel twee verschillende soorten afval het ene afval maden gevoelig en het andere afval niet. 
De G F emmer wordt elke week helemaal schoongemaakt door ons met als doel geen maden krijgen. 
Wat doet nu de ophaaldienst die gooit de inhoud van de GF emmer in de de tuincontainer. Het gevolg is dat de inhoud van de G F emmer 
aan de wanden van de tuincontainer blijft hagen. Tr De tuincontainer is nu madengevoelig, de inhoud zit ook aan de wanden maar de 
tuincontainer wordt niet schoongemaakt door mij, is namelijk een hele klus en zou niet nodig zijn omdat tuinafval geen vliegen, dus geen 
maden oplevert. 
Een paar uur later kwam er een vrachtwagen om de G F emmers te legen maar die waren dus al leeg, dus waarom die vrachtwagen rond 
reed is mij een raadsel. 
Ik vind dit geldverspilling maar ook voor de gekhouderij. 
Daarnaast is het dus zeer onhygiènisch en is mijn tuinafvalbak dus besmeurd met madengevoelig GF afval waar ik zo van gruw en er alles 
aan heb gedaan om dat te voorkomen. 

net terug van vakantie zie ik dat wij de vragenlijst niet meer kunnen invullen, helaas. 
Ik zou graag een tip aan u doorgeven: wonend in de binnenstad (Jekerl<wartier) zonder tuin, beschikker we over een kleine 25 1 gft-emmer. 
Het gebruik van afbreekbare dunne gft-zakjes (30 liter) voorl<omt stank en achterblijven van voedingsresten in de emmer. Deze zakjes zijn 
helaas in geen enkele winkel/supermarkt te koop en zijn alleen online te bestellen. 

Vorige week was het tuinafval aan de beurt, maar tot op heden is dit nog niet opgehaald. 
Vanmorgen is alsnog het groente en frurt afval ( voor de helft nog vol) en de restzakken opgehaald maar het tuinafval nog steeds niet. 

We are located in one of your trial areas (Jekerkwartier Noord). There seem little or no feedback procedures in place (see also leek of 
response to your first 'enquete'). We wholeheartedly are in the red (dissatisfied) category. Zero waste strikes us a typical politica! white 
elephant. And il clearly doesn't work (see red sacks on the streets when you do not collect that week; people driving !heir red sacks to one 
of your 'milieu parks' or simply dumping !heir bag just outside of the trial area where you do collect). 
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Bijlage S - Klankbordgroep Boschpoort {Hoogbouw en Laagbouw) 

Zie separate bijlage (pdf: Rapport Afvalproef Maastricht - Bijlage bij hoofdstuk 5 (bijlage 5 - Klankbordgroep 

november 2017). 
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Bijlage 6 - Klankbordgroep Jekerkwartler Noord 

Zie separate bijlage (pdf: Inloopavond Jekerkwartier november 2017) plus onderstaand. 

Bewonersvereniging lekerkwartJer (BJK) 

www.bewonerstekerkwartler.nl 

Maastricht, 23 november 2017. 

Aan: de heer H. van Eck 
Senior beleidsmedewerker afval - schoon 
Beleid & Ontwikkeling / Ruimte / Team Wonen en Leef
kwaliteit 
Gemeente Maastricht 
H1nnie,Y1n,Eck@m111tdcht.nl 

Betreft: Afvalloos Maastricht 

Geachte heer van Eck, 

Op basis van de Klankbordgroep Afvalloos Maastricht, het inloopuur 
en de inbreng van onze leden willen wij hieronder nogmaals onze in
gebrachte punten bevestigen. 

1. Handhaaf te allen tijde het ophalen van de rode koop zak.

Daarmee laat je mensen zelf kiezen voor wel of geen GFT in de 

rode zak: geen verbod. Men moet niet gedwongen worden

maar zelf kunnen kiezen. Meewerken van onderop.

2. Zorg voor een helder en eenvoudig ophaalsysteem; dus niet

over de hele week (of over meer weken) verspreid, maar het

liefst alles op 1 dag.

3. Een systeem om Tgroen zelf op loopafstand te kunnen weg

brengen wordt best op prijs gesteld.

4. De huidige tuinkorven worden echter zowel qua plaats als uit

voering afgewezen.

5. De mensen met grotere tuinen willen het ophalen met de

(grote) Kliko voor Tgroen absoluut behouden.

Afvalloos Maastricht - samenvatting Klankbordgroep en Inloopavond 
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Bewonersvereniging Jekerkwartler (BJK) 

www.bewonerstekerkwartlec,ol 

6. Onder lnachtname van die (punt 3-5) wensen bestaat er best

een behoorlijke bereidheid voor gescheiden GF ophalen. Maar

bedenk dan wel een beter systeem voor de stank.

7. Door degenen die er gebruik van maken, worden anonieme lul

eremmers zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet, 

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK), 
Namens het bestuur, 

Marijke van Lierop, voorzitter. 
Wouter Mulder, bestuurslid 

Afvalloos Maastricht - samenvatting Klankbordgroep en inloopavond 
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