Afvalsysteem
Het nieuwe systeem van gescheiden afval inzamelen loopt nu drie jaar. Tijd om de balans op
te maken.

1. Wat vind je van het afvalsysteem?
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Toelichting
1 Alleen de bekende GFT emmertjes liggen naar het ledigen soms heide en van verre weg, deze zijn
van ( te) licht gewicht, en blijven niet daarna op de plaats staan. Ingeval als er hierdoor
ongelukken mee gebeuren, is de GEMEENTE AANSPRAKELIJK, je zult onderhand willen zeggen `n
ambtenaar of jurist stoot zich geen tweemaal aan de zelfde steen. Meestal probeert een juriste
van de gemeente Horst aan de Maas de BURGER, om de tuin te leiden. Met alle bekende
hakkefietjes, die nergens in het WETBOEK te vinden zijn.
1 Als de chaufeurs ook nog minder hard scheuren van de ophaal auto`s komt het helemaal goed .
1 Echt geweldig!! Graag wat meer berichten over HOE er met de verschillende afvalstromen wordt
omgegaan. B.v. in de vorm van een rapportage. Dan komen er meer twijfelaars over de streep.
1 Grote pluspunten. Maar een probleem blijft het mix afval bv. na een verbouwing of grote
schoonmaak. Een big bac is dan toch wel erg duur. Ik zou dat `t liefste zoals voorheen zelf weg
brengen
1 Helaas weet je soms niet wat je met iets grover afval moet doen wat niet bij het restafval kan.
(b.v. klein puin, stukjes hout enz)
1 het gaat steeds beter. iedereen heeft moeten wennen en dat is ook, dacht ik goed gelukt
1 Ik zelf vind het heel goed, maar ouderen snappen het vaak niet en gooien alles maar door elkaar.
1 meer aandacht in lokale bladen over de bladkorven beter bij houden
1 Nooit gedacht dat het zo makkelijk gaat.
1 restafvalzakken voor betalen vind ik een minpunt, kun je beter gratis maken en de
afvalstoffenheffing iets hoger maken. De emmertjes voor huisafval zijn te licht, waaien te
makkelijk weg.
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1 waarom hoeft men in veel andere gemeentes niks te sorteren. Volgens hen is achteraf sorteren
veel eenvoudiger????
1 Waarom wordt het glas niet opgehaald?
1 wel een gedoe af en toe, maar dat heb ik er graag voor over.
1 Werkt prima!
1 Zeer goed systeem. Hooguit misschien iets proberen om de kleine groene emmertjes te
verzwaren, om weg waaien te voorkomen.
2 afvoeren van afval is wat prijzig. Als je een aanhanger puin of afval hebt kun je het alleen erg
duur storten bij bijvoorbeeld driessen transport. Terwijl als je inwoner bent van venlo kun je het
vrij gemakkelijk kwijt bij een groot milieustation. Verder worden de container cq emmer slordig
terug gezet (gegooid) bij lediging.
2 alleen dat emmertjes gedoe is afgrijselijk. diegene die dit uitgevonden heeft moesten ze de
komende week dit werk maar eens laten doen.
2 Als in andere gemeenten, bijv. Peel en Maas, niet meer alles gescheiden hoeft te worden dan
weet ik niet wie er gelijk heeft. De moderne scheidingstechnieken zijn zo geavanceerd dat m.i.
niet meer zoveel gescheiden hoeft te worden en goedkoper is als alles apart aanbieden. Het afval
zoals door gemeente Horst wordt aangeboden moet ook nu nog door scheidingsmachines.
2 Beoordeel het als goed. Kunnen nog wat verbeteringen aangebracht worden vooraleer ik het als
zeer goed beoordeel. Denk met name aan het GFT afval (groene emmertjes die bij elke windvlaag
over straat vliegen)
2 blik en tetra zou vanwege de moderne scheidingslijn bij het plastic gevoegd kunnen worden.
2 goed dat we scheiden, maar het straatbeeld ziet er niet uit me alle containers en zakken aan de
straat. Met hevige wind gaat alles waaien.
2 Goed wil echter niet zeggen dat ik ik het oude systeem niet veel makkelijker vond.
2 Groene bakje is te licht, waait weg na leegmaken
2 het komt enkele keren per jaar voor dat ze vuilnis in onze straat niet opgehaald hebben dan bel
ik en dan gebeurd het alsnog.
2 ik doe alles erg goed scheiden. Ken wel verhalen van mensen die dit niet zo nauw nemen Erg
jammer.
2 Ik vind het wel vreemd dat er 2 zakken in dezelfde ophaalauto verdwijnen. Wat is dan het nut om
deze afval te scheiden?
2 jammer dat de drink pakken en zo niet in een container worden aangeboden ivm leeg halen door
dieren.
2 keukenafval op halen is 1x per week ook genoeg
2 Logistiek gezien is het denk ik duur. Groene bakjes zijn niet erg praktisch voor de vuilnisophalers.
2 Maar mis nog steeds het tussen door wegbrengen van waardeloos spul enz.
2 misschien minder ritten om het afval op te halen?
2 Slecht punt: de vuilnismannen flikkeren het groenbakje in de goot of gewoon op straat, dat bakje
hebben we al drie keer kunnen vervangen door lompigheid / stommigheid van de ophalers.
Jammer dat het oud papier in Broekhuizen/vorst niet opgehaald wordt zoals in de meeste
plaatsen.
2 Systeem is prima, alleen de emmertjes voor GFT zijn te licht van gewicht en veroorzaken bij wind
overlast, soms gevaarlijk.
2 Vooral ook de bakken voor blad en klein snoeisel !
2 was even wennen. Moet wel stabieler worden, niet elk jaar iets anders organiseren.
2 We zijn er aan gewend. Maar alles in de container gooien was gemakkelijker
3 bij dit systeem zijn teveel transportbewegingen, vooral het gft afval. Ik denk dat Horst niet weet
hoe goed afvalverwerkers zelf al geautomatiseerd, goedkoper, al afval scheiden!
3 de keuze om voor het keuken" afval zulke kleine emmertjes te nemen vind ik fout."
3 Een aantal dagne veel afval langs de weg dat ontsiert de straten, voor de rest wel tevreden.
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3 Het keukenafval ophalen kan veel goedkoper, door het maar een keer per week op te halen. Zelf
zet ik het ook maar eens per week aan de weg.
3 Ik heb geen idee of het een besparing is, of een groot effect op het milieu.
3 Ik scheid met alle plezier mijn afval. Echter, het heeft pas het meeste effect als we het zo
landelijk gaan doen. Ik heb er veel moeite mee dat bijvoorbeeld de buurgemeenten niet
aansluiten. Wat heeft het dan nog voor zin om te scheiden, als anderen het op één grote hoop
gooien?
3 Ik vind het nog altijd een gedoe neemt veel plaats in beslag.
3 staan altijd zakken aan de straat ,dit geeft een rommelig gezicht
3 Word regelmatig vergeten om op te halen.
4 Ik durf als er veel wind is mijn bakje met keukenafval niet aan de straat te zetten, na leeghalen
waait dit alle kanten uit. Kan het dan niet meteen binnenhalen omdat ik op mijn werk ben.
4 Ik zou graag de container terugzien voor restafval. De zakken zijn te klein. De kosten zouden
omlaag gaan werd bij invoering geroepen. 1 jaar later werden we verrast door nog hogere kosten
voor het nieuwe afvalsysteem. Ik voel me voor de gek gehouden door de gemeente. Waarom
keukenafval 2x per week. Laat de meeste mensen zelf een vamvat aanschaffen, zodat het
keukenafval erin gedaan kan worden.
4 kleine emmertjes liggen altijd op de weg
4 te veel afvalbakken te vaak ophalen 1 grote bak en alles erin, en 1x per week ophalen
4 te veel troep op straat ! Wil containers ! zodat het thuis beter bewaard kan worden en met
ophalen en aan de straat , beter uitziet ! Ook veiliger met bv wind . Wil wel mee betalen aan
aanschafprijs . Container met schot voor 2 soorten afval bijvoorbeeld .
5 De emmertjes vliegen met wat wind over straat, de vogels en katten kunnen bij het afval zodat
emmertjes omvallen en de troep op straat ligt. Er staat elke dag wel ergens iets van afval aan de
weg. Dat ziet er niet echt netjes uit en was eerst met die containers veel netter.
5 Doordat we scheiden dienen we diverse afvalstromen te bewaren. Dit kan niet in de tuin doordat
we een hond hebben maar moet in onze garage. Dit lijkt nu net een vuilnisbelt. Ik ben sterk voor
scheiden van afval maar dan op een andere manier bewaren, bijvoorbeeld door ondergrondse
opslagcontainers die in elke woonwijk komen te staan en waar tussendoor ook gestort kan
worden.
5 Gedoe met plastic zakken is echt niet van deze tijd. Bovendien is er veel afval dat je niet in een
zak kunt doen. Zakken scheuren snel. Ik gebruik nu een ouderwetse grijze vuilniszak in een
gemeentevuilniszak, belachelijk. Scheiden is goed, maar ik ben meer bezig met het op en neer
sjouwen van zakjes, bakjes, etensresten en glazen potten dan met koken. Moet echt anders.
Bovendien zien die zakken aan de weg er niet uit (straatbeeld).
5 Nog steeds te veel rompslomp. Kerst en Oud en Nieuw valt nu ongunstig (overige feestdagen
trouwens ook) voor het ophalen dus zitten wij meer dan een week met afval!!!!! Zeer slecht! En
geen alternatief!
5 Zakken voor restafval gaan kapot. Groene bakjes organisch afval liggen over de hele straat.
Compleet achterhaald systeem; scheiden centraal veel goedkoper en vooral veel efficiënter. Zie
Venlo
6 Scheiden van afval gebeurt nog steeds beter achteraf door machines dan vooraf door mensen
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2. Welk afval scheid jij? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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Bij vraag 2 kon ik geen toelichting invullen.
En batterijen ook apart.
Gft, dat hebben we niet in Horst aan de Maas! Keukenafval en tuinafval scheid ik wel. En ik mis
blik en drankpakken in het rijtje. Wie heeft deze vraag verzonnen, die woont zeker niet in Horst
aan de Maas!
Groene emmertjes daar halen de katten en kraaien
eten uit
Het scheiden is goed maar leidt bij mij thuis soms tot logistieke problemen. Bak voor dit,
emmertje voor dat, doos voor oud papier enz.
Hoort hier misschien niet thuis, maar de nieuwe kalender 2015 kan mijn goedkeuring niet
wegdragen. De oude uitgave was juist ideaal
IJzer, zand met en zonder stenen, enz.
Ik doe netjes mee met het systeem. Maar ik blijf het een waardeloos systeem vinden. Ik vind
het verschrikkelijk als ik overal die vuilniszakken, groene baken, blauwe bakken en
blikkenzakken zie liggen en staan. Vooral als weer eens katten zakken hebben open getrokken.
Ik scheid alles in het belang van mijn kinderen en kleinkinderen
Ik scheid zoveel mogelijk. Ook ruim ik zoveel mogelijk op wat ik tegen kom.
Ik vind het een prima systeem , maar kan me voorstellen dat mensen met minder ruimte het
lastiger vinden
Ik zie wel vaak bij ouderen dat ze niet weten waar het precies in moet. Hun kinderen doen dan
1 zak het restafval. Prima!
Kleine groene emmertjes zijn waardeloos. Te klein en te weinig geleegd! Ophaalbedrijf gooit ze
gewoon op de stoep.
Maar al deze vormen van gescheiden afval, dat deed ik al lang voordat de gemeente het
nieuwe" scheiden naar voren pushte "
Met een beetje moeite (lees nadenken van waar het afval bij hoort) en het aanschaffen van
bakken waarin alles verzameld word is het heel goed te doen
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stof, kleding.
We hebben volgens mij toch geen keuze, dus eigenlijk is deze vraag overbodig
Zakken voor restafval ook gratis aanbieden, daarvoor in de plaats afvalstoffenheffing verhogen.
(doen ze ook geen restafval bij het andere afval!!!).

2.1`Des te meer we scheiden, des te
goedkoper het afvalsysteem wordt`
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2.2 `Ik gooi ook wel eens rest afval bij het
andere gescheiden afval`
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11.1 weet ik niets van.
11.1 zou men wel denken of dit in de praktijk ook zo is vraag ik me af.
11.1: Ik hoop dat het goedkoper wordt
11.2: wel andersom....
Afvalstoffenheffing is omhoog gegaan omdat er te weinig restzakken verkocht zijn. Maw omdat
we té goed gescheiden hebben
Al dat scheiden kost veel aan transport, er zouden meer milieu stations moeten komen waar de
mensen gratis alle bovengenoemde afval apart kunnen inleveren!
Alles in een vuilnisbak kan prima, achteraf scheiden is n.l. heel goed mogelijk. Mijn huisgenoot
heeft bij afvalverwerking gewerkt.
Als er restafval bij de het andere afval wordt gegooid is het scheiden zowiezo voor niks. Dan
moet het alsnog nagekeken worden.
Als we zeer goed scheiden. maakt de gemeente het gewoon weer duurder want dan kopen we
teweinig restafval zakken en wordt het weer duurder
Bij meer scheiden zou het afvalsysteem goedkoper moeten worden maar is helaas niet zo.
Breng het afval naar het verzamelbedrijf en scheidt het daar. Goedkoop, schoon en
werkgelegenheid. Dat het nu geldende systeem goedkoper is voor de burger is onzin, de
gemeente heeft al een verhoging toegepast. En de publieke vuilnisbakken weghalen helpt niet,
heel regelmatig moet ik Staatsbosbeheer bellen omdat er afval gedumpt is. Dat doen mensen
dus....
De verwarring die kan ontstaan, dat merk ik thuis, Het ene plastic (waar nog voedingsresten
aan zitten) mag wel bij het keukenafval.....het andere niet.
Eerder het tegenovergestelde. De inwoners scheidde te goed het afval waardoor de gemeente
duurder uit was. En dat moet natuurlijk gecompenseerd worden en wie betaald dat? Juist, de
burger.
Gebeurt soms per ongeluk!
Helaas zie ik het wel veel gebeuren.
Het afvalsysteem wordt niet goedkoper, maar duurder, zie vraag 9
Het feit dat je in huis een eigen milieu-station moet inrichten, leidt tot negatieve effecten. De te
kleine keukenafvalbakken en de wijze waarop deze na lediging door de ophalers terug geplaatst
worden is voor mij in ieder geval een doorn in het oog. Ook stoort het mij dat vanaf de avond
voor de ophaaldag tot en met het einde van de werkdag daaropvolgend afval aan de straatkant
staat. Dit ontsiert de omgeving.
Het heeft tot nu toe niets opgeleverd afvalstoffenheffing is alleen maar omhoog gegaan, goed
gedrag wordt dus niet beloond. Moderne volksverlakkerij dus.
Het is natuurlijk fijn als het goedkoper kan, maar het belangrijkste vind ik om het milieu te
beschermen. Ook voor degenen die na ons komen.
Het is uniek zoals onze gemeente afval inzamelt. Moge veel gemeenten dit beleid volgen.
Complimenten ervoor.
Ik begrijp alleen niet waarom lege koffiepakken met een glanzende kant van binnen niet bij de
pakken en blik mag of bij het plastic!
Ik ga er althans van uit dat scheiden goedkoper is.
ik kan dit niet beoordelen omdat ik geen inzicht in de cijfers heb
Ik vraag me af of het zo is dat we steeds minder gaan betalen als we meer scheiden daarom heb
ik `neutraal` gereageerd!
Ik weet niet of meer scheiden de zaak goedkoper maakt, maar beter voor onze aarde is het
zeker.
Ik weet niet wat goedkoper is. Maar het stoort me vreselijk dat er aparte vrachtwagens moeten
komen om het afval op te halen. Dat zou in één keer moeten kunnen.
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In `vuilnisfabrieken` zijn scheidingsmethoden voorhanden die bepaalde stromen kunnen
scheiden die nu apart opgehaald worden.
in dit sprookje geloof ik niet maar we moeten wel afval blijven scheiden i.v.m. hergebruik
Kosten bij vraag 11 zitten niet in het persoonlijk gedrag maar bij degene die ophaalt. Vergelijk
met de waterleiding: het verbruik bepaalt in mindere mate wat je betaalt, veeleer de bestaande
infrastructuur en haar waarde.
machines kunnen veel beter en goedkoper scheiden alleen krijgt de gemeente daar dan geen
subsidie voor.
of scheiden van afval goedkoper is, is maar de vraag: ik heb daar geen inzicht in. Los daarvan
vind ik het belangrijk afval te scheiden en zoveel mogelijk te hergebruiken
Scheiden van afval wordt goedkoper tot op bepaalde hoogte.
Scheiden werkt het best als iedereen zich eraan houd. Het loopt stuk bij `de zwakste schakel`.
Soms twijfel ik wat waar bij moet.
Soms twijfel je wel eens ,maar we proberen het zo goed mogelijk te doen
staat boven al: bij alles wat je weggooit nadenken, en dan WORD HET SPEODIG EEN TWEEDE
NATUUR EN DAT IS GOED VOOR HET MILIEU EN DE Portemonnee. Vooral dat laatste moet meer
naar voren komen. maar dat laatste zal wel meer sluikstorten in de hand werken
t.a.v. 11.1: ik heb totaal geen inzicht in de kosten rondom het afvalsysteem. Als de stelling
klopt, dan vraag ik me af waarom we niet in het hele land op deze manier scheiden. Waarom is
het nu in elke gemeente anders geregeld?
Waarom wordt er 2 keer per week keukenafval opgehaald. Zou dit niet 1 keer in de week
kunnen en de mensen die nog een heel klein emmertje hebben een maatje groter emmertje
geven. En het plastic weer terug in de daarvoor bestemde zakken en de kliko gebruiken om er
oud papier in te verzamelen. Dit ivm het tillen van dozen wat dan niet mer nodig is voor de
mensen die het ophalen. Misschien wel een tip om eens over na te denken.
Wat een knullige en rare vraag, aan `n Burger??
wat vraag 5 betreft. Ik begrijp wel dat er in ecntrums eerder gestrooir moet worden maar dat er
dagen na sneeuwval soms meer dan een week nog op bepaalde wegen in het buitengebied niks
is gebeurd vindt ik niet kunnen. Die mensen moeten ook van huis kunnen. Als je schade krijgt
door winterse omstandigheden ben je zelf de klos.
we hebben land genoeg om dit te scheiden van de rest
Zie vraag 9
Zoals ik heb vernomen wordt het systeem door ons scheiden duurder omdat er minder aanbod
van ander afval is. Ik ben het wel eens met scheiden maar dan moet het wel wat opleveren!
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