Opschoondag
U loopt op straat in uw woonwijk en in de goot ziet u rommel liggen.

1. Wat doet u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:






















't ligt er ook aan wat er op straat ligt.
Alleen in de straat
Als er ,n vuilnisbak dicht bij staat , raap ik dit op en gooi dat in de bak
Als er een vuilnisbak in de buurt is en het is geen viezigheid dan zou ik het wel opruimen
Als er een vuilnisbak in de buurt is ruim ik het op.
Als het groot is geef ik het door aan de gemeente
Bel gemeente
De gemeente bellen hierover
En stuur regelmatig meldingen naar de gemeente waar ik vervolgens nooit iets van hoor
Geef het door aan de gemeente
Gemeente bellen (2x)
Ik gooi niets op straat weg,maar ga van een ander geen troep opruimen. Dus handhaven
Ik meld het bij Stadstoezicht
Ik veeg mijn eigen stoep schoon
Ik wil het soms wel oprapen, maar dat kan niet altijd. Ik gooi zelf nooit iets op straat en probeer
anderen er op aan te spreken als ik zie dat zij het wel doen.
Ik zou willen dat supporter van schoon ook aandacht besteed aan de mensen die de rommel
weggooien.
Maak tevens een melding bij de Gemeente die dan niks of bijna niks doet aan de oorzaak van de
overlast.
Oprapen als een afvalbak in de buurt is
Raap het wel op maar niet genoeg plek van vooral flessen etc. Zie geullansln.
Soms raap ik het op en soms laat ik het liggen. Hangt er ook van af wat en hoeveel het is.
Soms raap ik het op.
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Waarschuw de gemeente als het te erg word
Woon niet in een woonwijk
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Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag plaats op zaterdag 25 maart. Overal in het land
organiseren mensen acties om samen hun buurt of straat schoon te houden.

2. Neemt u deel aan de Landelijke Opschoondag?
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Heb er wel ooit van gehoord, maar ken geen initiatief in mijn buurt. En zelf
opzetten is me net wat teveel. De rommel valt in mijn buurt ook best mee.
Tot nu wist ik er niet vanaf
Ik coördineer de opschoonacties i.h.k.v. actie Schone Maas bij roeivereniging
Aeneas. Leden van de vereniging gaan aan de slag met opschonen locaties
langs de Maas in Roermond e.o. op vr 17-3, za 25-3 en za 26-3.
Via Roeivereniging Aeneas doen we jaarlijks mee aan de opschoonactie met
puin ruimen aan de oevers van de Maas
Nu dit landelijk bekendheid heeft , is mijn voorstel : doe in het najaar ook
zo`n reinigingsactie.
1 dag per jaar opschonen is niet de oplossing. Een strenger beleid en
mensen hierop wijzen is mijn inziens een betere oplossing. Daarnaast moet
er ook door de gemeente vaker worden opgeruimd, zeker in de
groenvoorzieningen en meer prullenbakken plaatsen die ook daadwerkelijk
regelmatig worden leeggemaakt.
Als je ziet hoe jongeren hiermee omgaan; schandalig, de ouders intereseerd
het niets en leren de kinderen hier niets over.
Ben er te oud voor
Ben in het buitenland op die dag.
De Gemeente doet zelf praktisch niets aan zwerfvuil Waarom moeten
burgers dan taak van de Gemeente overhemd
Doe al genoeg vrijwilligerswerk
Er zijn mensen die asbakken uit auto`s kiepen. Die blikje weggooien op
straat als het leeg is. verpakkingen openen en afval laten vallen. Juist deze
groep zou eens mee moeten doen met zo`n actie. Maar die interesseert het
niet.
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Weet niet






Goed initiatief, maar leer de mensen ook dat ze niets moeten weggooien of
dumpen ,dan hoeven ze ook niet op te schoonen
Helaas die dag een begrafenis.
Het heeft geen zin om deel te nemen. De rommel komt toch weer terug.
Niemand, zelfs handhavers, die er naar kijken en optreden.
Ik ben jarig die dag maar help wel met het schoonhouden van de oevers van
de Maas in die periode.
Ik doe dit het hele jaar, en niet op een speciale dag.
Ik heb hier simpelweg geen tijd voor
Ik onderstreep de actie.
Ik ruim iedere dag de rommel op die rond ons huis wordt weggegooid.
Ik vind dat er op de eerste plaats aandacht gegeven moet worden aan de
mensen die de rommel weggooien. Mentaliteits probleem. Leg dat maar
eens uit aan de mensen achter de actie Supporter van Schoon.En dat we dan
ook wat regelen om de rommel op te ruimen is mooi meegenomen.
Ik zorg dat in mijn omgeving geen rommel ligt.
In feite is dan de gemeente in gebreke geweest waarom wordt alles op de
vrijwilliger afgewimpeld.
Ivm leeftijd en lichamelijk belemmeringen concentreer ik mij uitsluitend op
de rommel rond het huis. (eigen vuilnisbak)
Laat de mensen die gezond zijn en niet werken en die een uitkering krijgen
in ieder geval mee opruimen. Verder een betere controle op mensen die
rommel maken en bekeur deze.
Leeftijd
Mensen moeten hun eigen rotzooi opruimen
Ben op dat moment een paar dagen zakelijk weg en niet in de buurt.
mogelijk als we op tijd terug zijn,
Ik maak al als voorzitter van de wijkraad regelmatig de omgeving schoon

4

