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VOORAF

Inleiding
Per 1 januari is het nieuwe systeem van afvalinzameling ingegaan in Veenendaal. 
Metaal en drankenkartons zijn samengevoegd bij het plasticafval; samen vormen zij de 
categorie PMD. Papierafval en GFT werden al apart ingezameld; dat blijft zo. Doordat 
metaal en drankenkartons niet meer tot het restafval behoren, is de hoeveelheid 
restafval geslonken. 

Voor elk type afval is er een aparte kliko, bij de laagbouw. De hoogbouw werkt met 
ondergrondse containers voor het restafval, zakken voor de PMD, en een aparte inzameling op
bepaalde plekken voor papierafval. GFT wordt hier niet afzonderlijk ingezameld.

Ook is er een nieuw systeem van tarievering ingesteld: DIFTAR. Bovenop het vaste basistarief 
wordt enkel het ophalen van restafval in rekening gebracht. Dit gebeurt per aanbieding van de
kliko langs de weg, of per deponering in de ondergrondse container. Idealiter zou dit het 
scheiden van afval moeten stimuleren.

De SP wil graag weten hoe dit nieuwe systeem bevalt. Daarom is zij een onderzoek begonnen 
naar de ervaringen die Veenendalers hebben met dit nieuwe systeem. Daarom opende de 
partij een Ervaringspunt op haar website, en voerde een huis-aan-huis-enquête uit op 12 
locaties in Veenendaal.

De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in dit rapport, Afvalscheiding 2016 – een 
Puinhoop? Dit kan beschouwd worden als een vervolg op het rapport uit 2012 (ook genaamd 
Afvalscheiding – een Puinhoop?),  waarin de ervaringen van de toen recent ingevoerde 
plasticinzameling in kaart zijn gebracht.

Methodische verantwoording
PROBLEEMSTELLING:
Er is behoefte aan relevante kennis over de ervaringen van de nieuwe systematiek van 
afvalinzameling in de praktijk in Veenendaal. Het vergaren van deze kennis is nuttig bij 
evaluatie en eventuele bijstelling van het beleid.

DOELSTELLING:
Het inzicht verwerven en in kaart brengen van de ervaringen van Veenendalers met de nieuwe
systematiek van afvalinzameling, zoals geëffectueerd per 1 januari 2016.

AANPAK:
De aanpak is tweeledig:

1.) Een huis-aan-huis-enquête (hoogbouw)
2.) Een online-ervaringspunt op de website (heel Veenendaal)

Aanvullend hierop zijn er foto's gemaakt in de omgeving van diverse hoogbouwlocaties ter 
illustratie.



BEOOGDE ONDERZOEKSPOPULATIE:
De beoogde onderzoekspopulatie voor de huis-aan-huis-enquête behelst een steekproef uit 
huishoudens, woonachtig in hoogbouwlocaties te Veenendaal.
De beoogde onderzoekspopulatie voor het ervaringspunt behelst alle huishoudens 
woonachtig in Veenendaal.

WERVING RESPONDENTEN:
1.) Voor de huis-aan-huis-enquête is een twaalftal locaties van (hoogbouw)appartementen

toegepast. Binnen de kaders van deze selectie zijn allen huishoudens uitgenodigd deel 
te nemen aan de enquête. Deelname geschiedde op basis van vrijwilligheid.

2.) Voor het online-ervaringspunt vond deelname plaats op basis van zelfselectie. Er is via 
de (sociale) media gewezen op de aanwezigheid van het ervaringspunt.

RESPONS:
In onderstaande tabel is de respons af te lezen:
Onderdeel: n

Huis-aan-huis-enquête 331

Ervaringspunt 30

TOTAAL 361

REPRESENTATIVITEIT en BRUIKBAARHEID:
De betrouwbaarheid en validiteit van de huis-aan-huis-enquête zijn, gezien de weinig 
complexe vraagstelling en kwantificering niet onderhevig aan discussie. Op de reacties via het 
ervaringspunt zijn, gelet op de aard van de methode, betrouwbaarheid en validiteit niet van 
toepassing – aangezien het hier om kwalitatieve en niet om kwantitatieve informatie gaat.

Aan claims over representativiteit dienen specifieke berekeningen ten grondslag te liggen, die 
wij niet hebben uitgevoerd. Wij kunnen en mogen derhalve geen uitspraken doen of onze 
resultaten generaliseerbaar zijn voor alle (hoogbouw)huishoudens in Veenendaal. Evenmin 
kunnen wij stellen dat onze steekproef een exacte weerspiegeling is van de Veenendaalse 
samenleving. 
Gezien het sterke kwalitatieve karakter van de gewonnen informatie, is het 
representativiteitsvraagstuk van minder belang. De ervaringen staan voorop; daarna komen 
pas de aantallen.

Dit rapport doet wat het moet doen: een beeld geven van de ervaringen op het gebied van het 
afvalinzamelingssysteem. Het brengt bijeen wat diverse Veenendalers hierover te melden 
hebben. Wanneer toegepast als bedoeld, is de informatie uit dit onderzoek uitermate 
bruikbaar.

WETENSCHAPPELIJKE en MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Dit rapport is niet geschreven voor wetenschappelijke kringen. De wetenschappelijke 
relevantie van de ingewonnen informatie zal dan ook nihil zijn. Deze informatie draagt niet bij 
aan theorievorming, en zal hoogstens worden gebruikt in een overzichtsonderzoek.

De maatschappelijke relevantie is des te hoger. Zeker in de context van Veenendaal. De 
ingewonnen informatie kan (en hopelijk: zal) bijdragen aan de onderbouwing en bijstelling 
van het beleid rond de inzameling van afval in Veenendaal.



DEEL I: Buurtonderzoek

Uitwerking enquête afvalscheiding hoogbouw
DOOR: HENNIE HORN

In totaal hebben 331 mensen die in hoogbouw wonen de enquête ingevuld. Dit waren 
voornamelijk 1-2 persoonshuishoudens (97% oftewel 320).
8 personen behoorden tot een 3-4 persoonshuishouden (2,4%), 2 tot een 5-6 
persoonshuishouden en 1 persoon tot een huishouden van 7 of meer personen.

24,5% van de respondenten (81 personen) geeft aan alle groepen afvalstromen (PMD, Papier, 
GFT en restafval) te scheiden. 53,4% (177 mensen) scheidt PMD en papier en gooit de GFT bij 
het restafval. 49 respondenten (14,8%) gooit alles behalve het papier bij het restafval.  5,4% 
(18 respondenten) scheidt niets en gooit alles als restafval weg. De overige 3 opties (PMD en 
GFT scheiden en papier bij restafval, PMD apart en GFT en papier bij restafval, papier en GFT 
apart, PMD als restafval) werden elk 1x aangevinkt.

Op de vraag waar de verschillende soorten afval worden bewaard, geeft 153 respondenten 
(46,2%) aan dat het afval in huis wordt bewaard. 16,9% (56 mensen) bewaart het afval in de 
berging. 16,3% (54x) op het balkon. 31 huishoudens (9,3%) zet het afval zowel in huis als op 
het balkon. 16 mensen (5,4%) slaat het afval op in huis en in hun berging. 8 mensen (2,4%) 
gebruikt hiervoor hun huis, het balkon en de berging. 2 personen (0,06%) geven aan dat ze 
hun afval nergens bewaren en 1 persoon doet dat ergens anders.

64% (212 personen) gooit zijn restafval weg in 30 liter zakken tegen 31,7% (105 personen) in
60 liter zakken. 2 respondenten geven aan dat ze de ene keer een 30 liter zak gebruiken en de 
andere keer een 60 liter. Opvallend is dat 3 personen aangeven dat ze geen restafval hebben. 
10 respondenten hebben geen antwoord gegeven op deze vraag.

Op de vraag hoe vaak iemand een zak restafval stort is heel verschillend geantwoord.
De meeste mensen gooien 1x per week een zak restafval in de ondergronds stortkokers, 
41,1% (136 respondenten). 15,1% (50 mensen) storten vaker een zak restafval, 1 persoon gaf 
aan dat 3-5x per week te doen en 6 personen 3x per week.
17 (5,1%) respondenten storten 1,5x per week restafval. 71 (21,4%) mensen doen dat 1x per 
2 weken. 46 respondenten (13,9%) geeft aan minder vaak dan 1x per 2 weken te storten, met 
uitschieters naar 1x in de 6 weken (5 mensen) en 1x in de 8 weken (1 respondent).

Opmerkingen
Een flink aantal mensen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om opmerkingen op de 
achterkant van het formulier te schrijven.
De meeste mensen klagen over de stank die het geeft om restafval in huis of het balkon te 
bewaren. Ook is men bang voor ongedierte. 
Behoorlijk wat mensen geven aan dat ze graag GFT afval zouden willen scheiden maar dat is in
de hoogbouw niet mogelijk.
Ook geeft een paar mensen aan best bereid te zijn om afval te scheiden maar niet op de hoogte
te zijn hoe en waar ze het gescheiden afval kunnen aanbieden.
Daarnaast wordt er geklaagd over het gebrek aan ruimte in de hoogbouw om de gescheiden 



afvalstromen te bewaren. Ook geeft men aan dat de huidige procedure duurder uit zal vallen 
dan de vorige, vooral omdat een aantal mensen gedwongen voor een 60 liter zak betalen ook 
al storten ze 30 liter. Dit omdat de ondergrondse container geen mogelijkheid heeft voor 30 
liter zakken.
Wat er ook uit de opmerkingen naar voren komt, is dat de procedure van ondergrondse 
containers voor restafval een probleem vormen voor ouderen en minder validen. Bijvoorbeeld
omdat ze maar 10 liter tegelijk kunnen sjouwen of omdat ze nu iemand anders moeten vragen
het afval weg te brengen.
Een respondent merkte op dat zij niet bij de stortkoker kan komen omdat die hoger ligt dan de
stoep en zijzelf in een rolstoel zit.
Tevens hebben mensen moeite met de containers, of ze zitten vol of zijn moeilijk te openen of 
te sluiten. 



Tabellen

Populatie
Omvang huishouden n percentage

1-2 persoonshuishouden 320 96,67%

3-4 persoonshuishouden 8 2,41%

5-6 persoonshuishouden 2 0,60%

7+ persoonshuishouden 1 0,30%

TOTAAL 331 100,00%

Afvalscheiding
Scheidingswijze n percentage
Scheidt alles 81 24,47%

PMD en papier gescheiden;
GFT bij restafval

177 53,47%

Alleen papier gescheiden;
overig bij restafval

49 14,80%

Scheidt niets 18 5,43%

Anders 3 0,90%

TOTAAL 331 100,00%

Bergplaats
Locatie n percentage
Huis 153 46,22%

Berging 56 16,91%

Balkon 54 16,31%

Huis + Balkon 31 9,37%

Huis + Berging 16 4,83%

Huis + Berging + Balkon 8 2,41%

Anders/nergens 3 0,90%

TOTAAL 331 100,00%

Omvang zakken
Omvang n percentage
30 Liter 212 64,04%

60 Liter 105 31,72%

Afwisselend
30/60 Liter

2 0,60%

Geen restafval 3 0,90%

Onbeantwoord 10 3,02%

TOTAAL 331 100,00%



Frequentie stortingen restafval
Frequentie n percentage

Vaker dan 3x per week 1 0,30%

3x per week 6 1,81%

1-2x per week 17 5,14%

1x per week 136 41,09%

1x per 2 weken 71 21,45%

Minder vaak dan
1x per 2 weken 

46 13,90%

TOTAAL 331 100,00%



Opmerkingen enquête afval scheiden

Een flink aantal mensen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om opmerkingen 
op de achterkant van het formulier te schrijven. Hieronder de integrale teksten van hun
inbreng:

 Ik heb te weinig ruimte om het afval te scheiden. Ik weet niet wanneer en waar de GFT 
afval opgehaald word. Een goeie oplossing zou zijn als er beneden afval bakken komen 
te staan voor plastic, GFT en papier zodat we dat dagelijks op kunnen ruimen en dat we
alleen voor de restafval nog een prullenbak in huis nodig hebben.

 Het nieuwe systeem van afvalscheiding is een verkapte tariefsverhoging. Voor 
eenpersoonshuishoudens is het vaste tarief t.o.v. 2015 verlaagd met € 29,75. Hiervoor 
kan men slechts 18x per jaar restafval storten (€ 1,60 voor 60 liter) Dat is ongeveer 1x 
per 3 weken. Geen prettige gedachte om etensresten 3 weken op te moeten sparen! 
Elke week restafval storten betekent een tariefsverhoging van € 53,45 (52 x € 1,60 = € 
83,20 - € 29,75 = € 53,45)

 Wij storten 30 liter omdat 60 liter in huis bewaren tot die vol is, stank veroorzaakt, 
zeker in de zomermaanden. Wij moeten echter betalen voor 60 liter omdat de 
container bij onze woning niet geschikt is voor 30/60 liter keuze, dus 2/3 per week 60 
liter tarief en wij storten 30 liter !!!! Afval scheiden is gelet op bovenstaande 
(stank/ruimte) voor ons geen optie. Al met al zijn wij de dupe van de nieuwe manier 
van afvalinzameling van de gem. Veenendaal

 Suggestie: restafval 30 liter
 Wij hebben Medicinale afval!
 Ivm incontinentie materiaal moet  ik wel 1x per week storten anders wordt de stank te 

groot. Anders zou ik minder dan 1x per week storten ivm de hoeveelheid afval
 Ik ruim buiten de stoep vanaf het Dienstencentrum tot de weg op, maar heb weinig zin 

om daarvoor te betalen. Wat kunnen wij daar aan doen. Graag een berichtje terug
 Nu wij 30 liter afvalbak hebben, doe ik het daarin. Ik vink elke keer af ls ik iets stort. 

Kijk of het aan het eind klopt
 Heel jammer! Dat GFT hier niet mogelijk is
 Wat zal het gaan stinken als het in de zomer 20 graden of meer is. Graag een 

fatsoenlijke regeling
 Op balkon vind ik niet fijn vooral als de zomer komt, zit je daar met 2 zakken en in de 

berging is ook niet fijn, veel te veel opslag en gaat stinken
 Meestal maar 15 liter zak anders wordt de zak te zwaar en staat de zak te lang en gaat 

stinken
 Graag plastic 1 x per week
 Nu gaat het redelijk maar als het straks warmer weer wordt heb je overlast van stank
 En het parkeren zou gratis moeten zijn voor bewoners!! Daar erger ik me nog meer aan,

je hebt namelijk geen keus
 PMD te lange tussenpozen, in huis bewaren is onfris (insecten en stank) Restafval nu te 

duur in container alleen een 60 l opening
 Graag een papiercontainer in de hal achter de trap. Graag container voor zakken van 30

liter. In de winter is het te doen om ook GFT afval 1,5 week in de vuilnisbak te laten. ’s 
Zomers gaat dit stinken en leidt het tot ongedierte. Een GFT container voor het hele 
complex onderin de hal???

 Geeft nu al stank. Laat staan in de zomer
 Zou graag gescheiden willen aanbieden, maar zou niet weten hoe? En aangezien we 



geen berging hebben, vind ik het kwa ruimte helemaal een probleem!
 Ik vind het lastig om het overzicht te houden wat in welke zak verzameld moet worden.

Ook is het lastig om telkens de restafvalzak weg te brengen als je slecht ter been bent
 PMD moet ook minstens 1x per week. Het is warm in huis dus stankoverlast. Van de 

zomer houdt dit in dat de zak als deze stinkt het huis uitgaat. Hetzij dat deze in de oude
opvang stortkoker wordt gedeponeerd, of dat het bij de kranten komt te staan

 GFT afval gaat snel stinken in huis, aangezien het niet op het balkon bewaard kan 
worden en ik geen aparte berging heb. Wel tevreden over de papier inzameling Helaas 
kan ik geen grote hoeveelheden afval in huis bewaren, dus ben ik genoodzaakt om 
kleine hoeveelheden in de container te doen.

 Begin dit jaar zouden op de Trommelaar ondergrondse containers komen. Deze zijn er 
nog niet. Dus nu spaar ik restafval op in de kliko in de berging. Dit gaat ondertussen wel
een beetje stinken (ook van buren vermoed ik) maar elke keer de kliko aan de weg 
zetten, wordt wel erg duur. Ik voel me gedwongen 120l (=kleine kliko) restafval op te 
sparen. Bij andere kliko’s ingooien die er al staan vind ik niet netjes, maar wordt wel 
verleidelijk. Vooralsnog niet tevreden dus ik hoop op verbetering met de aanleg van de 
ondergrondse containers. Ik vraag me wel af hoe de gemeente denkt te evalueren als 
die nog niet eens overal (bij hoogbouw) zijn.

 Gebruik nog de grijze kliko, geen stortkokers aanwezig
 Wij vinden het een heel gedoe. Veel onduidelijkheden over wanneer PMD wordt 

opgehaald.
 Voor de restafval en het papier heb ik al een kliko in de schuur staan. Het zou wenselijk 

zijn dat voor het PMD afval er een gemeenschappelijke kaast naast de 2 flats aan de 
Trommelaar wordt gebouwd. Het plastic wordt vaak ’s ochtends heel vroeg (+- 
8.00u)opgehaald. Vaak blijft plastic lang liggen, want je moet het de nacht ervoor 
neerleggen. Dus ongedierte in de zomer, katten, ratten etc. Na 2 maanden hen ik maar 
een halve container restafval. Dit gaat stinken. Gaarne bij de Trommelaar flat een 
ondergrondse container zoals bij de andere flats.

 Het zou fijn zijn als er een GFT bak zou zijn, ook met dje bloemenafval. Het ruikt zo erg 
en nu is het nog koud, maar als het warmer wordt

 Het zou makkelijk zijn als de bewoners de PMD zakken bij de VVE kunnen afhalen
 Het scheiden van GFT is lastig bij hoogbouw, het gaat snel stinken en vind het geen 

optie om het op het balkon te bewaren omdat het dan nog meer gaat stinken door de 
zon (warmte) Voor 1 zakje telkens naar de stort te rijden is ook niet rendabel. Wat het 
mooiste zou zijn, is hetzelfde systeem zoals voor het restafval, dan hoeft niemand de 
containers aan de weg re zetten en schoon te maken

 GFT scheiden/bewaren vind ik niet mogelijk zowel binnen als buiten; wel als een 
container centraal beschikbaar zou zijn

 Graag aparte GFT afval: bv container bij de flat achter het hek (met sleutel). P.S> 
vroeger stond hij gewoon buiten; gooiden andere passanten er allerlei spullen in

 Ik ben zeer tevreden over de huidige manier van inzameling. Jammer dat we er zo lang 
op hebben moeten wachten. Kan alleen hopen dat parkeerproblematiek sneller wordt 
opgelost dan het wachten was op de gescheiden inzameling

 Drinkpakken gaan bij bewaring stinken, vooral als ze binnenshuis bewaard moeten 
worden, i.c. op balkon of in berging

 Het zou prettig zijn als er voor 1 (PMD) 1 container (zoals voor papier) centraal zou 
worden neergezet. Dan zouden we dat ook gaan scheiden.

 Jammer dat we geen GFT kunnen scheiden, zouden dan minder restafval hebben. Dus 
zouden de kosten minder zijn

 Lang bewaren → stank (vooral bij warm weer)
 Korter bewaren → meer storten → duurder!



 Waar kies je voor?
 Kwaliteit afvalcontainer slecht, deksel sluit slecht, storingsgevoelig
 ’s Winters is verzamelen restafval geen probleem (balkon).  ’s Zomers geeft dit 

problemen, balkon wordt warm, groot gedeelte van balkon ligt pal in de zon. Hierdoor 
stankoverlast ook voor de buren

 Ik wil ook graag het GFT scheiden!
 De 1e keer (op 9 januari) dat ik de zak met restafval wegbracht zat de afvalcontainer 

vol (verstopt). Dus moest ik mijn kaartje nog een keer gebruiken. Mijn vraag is: moet ik 
hier 2x voor betalen?

 PMD punt is vaak overvol ☹
 Er is geen mogelijkheid GFT weg te gooien, dus breng ik het naar mijn ouders, minder 

restafval, minder kosten
 Boete voor vuilniszakken naast het ophaalpunt zetten (als deze vol is) is onzin, 

gemeente moet vaker legen
 Waar ik me vaak aan stoor, als ik met mijn kleine zakje beneden kom, ik nergens meer 

in kan, omdat de containers niet opengaan, door mede bewoners met te grote grijze 
zakken, een bewoonster die hier al 42 jaar woonr en met plezier, nu 82 jaar is

 Het grootste probleem waar ik tegen aan loop is het afval uit mijn kattenbakken. Deze 
schoon ik iedere dag. Zijn kleine hoeveelheden iedere dag, maar stinkt ontzettend. 
Weet niet wat ik hier van de zomer mee aan moet? (nu tijdelijk op het balkon). Ook 
PMD gaat ’s zomers erg stinken.

 Zet grote containers onderaan de flat voor diverse afval. Kan iedereen z’n afval kwijt, 
wanneer je wil geen stank in huis

 Berging wordt rattenkwekerij!
 Waardeloze instelling, denk bv aan de ouderen
 Momenteel (29/2-2016) gaat het nog met de scheiding afvak. Nu kan je het nog 

plaatsen (in afgesloten plastic zak) op het balkon. Wat denkt U, als het zomer wordt en 
b.v. 25 graden, is het balkon, of in huis, niet mogelijk de afval, wegens stank of 
ongedierte te plaatsen. Waarom niet bij Gemeente Belasting betalen dan wordt het 
zeker niet overal gedumpt! Door A-soos, of “ik niet weten” Verder uitleg overbodig.

 Waar laat ik mijn karton en papier??
 Minder dan 30 liter, anders te zwaar
 Graag een grote container of iets dergelijks waaar wij de zakken in kunnen deponeren 

ipv voor de schuren , we moeten soms eerst zakken weghalen om in de schuur te 
komen

 GFT en PMD in gemeenschappelijke container
 PMD stinkt en lelijk aanzicht flat (achterzijde)
 Elke week vuil storten is per jaar gezien veel te duur
 afval zet ik op het balkon, maar dat wordt in de zomer anders dan word het een 

stinkboel en dat ga ik zeker niet in de berging zetten, dus ik weet het niet hoe het 
allemaal moet. Afvalscheiding is prima maar niet op deze manier. Hopelijk wordt het 
anders aangepakt

 Winter binnen, zomers balkon?? Wordt wel een stinkboel met veel ongedierte
 Restafval is meestal 1x per 2 weken maar verschilt van wat er in zit. Als het gaat 

stinken gaat het idere week weg
 Verwarrend en lastig buiten storten (moeder is 89)
 In onze flat was het altijd mogelijk geweest om de restafval aan het eind van de gang in 

de stortkoker te deponeren. Nu heeft men veel kosten gemaakt voor een restafval 
container buiten de flats wat voor sommige mensen best lastig is. PMD werd voordien 
door ons altijd al gescheiden!



 Uw initiaties is goed, maar er verandert niets meer door! Er is een besluit genomen dat 
mi alleen maar geld gekost heeft!

 Er wordt hier erg moeilijk gedaan met het papier, als er een klein stukje karton bijzit 
waar een adres op staat wordt het weer in je brievenbus terug bezorgd. Waar moet je 
er dan mee naar toe? Het blijft toch papier!

 Veder is het erg lastig als je achter je rollator een zak met 30 tot 60 kg moet vervoeren 
om deze helemaal naar de weg te brengen. Als je kleinere hoeveelheden brengt blijft 
het bedrag wat je moet betalen hetzelfde. Breng zelf alles weg in zakjes van max 10 kg, 
ben dus een stuk duurder uit. Hopende op een passende oplossing

 Wij moeten restafval op het balkon zetten en u zult begrijpen dat dat als het warmer 
gaat worden en wij ook nog graag even buiten willen zitten, daar het al niet groot is, wij
hier niet blij mee zijn, maar we zien geen optie dus zal het wel zoo blijven. Kan geen 
klein zakje wegbrengen gezien de kosten

 Wij geven ons tuin/groenten afval mee aan onze kinderen voor de container. Het zou 
fijn zijn als we daar hier aan mogelijkheid voor hadden

 Het zou fantastische zijn als er een container in de tuin zou komen voor GFT. Dat is nu 
het grootste deel van de restafval. ACV meldt dat dit mogelijk is, maar bewoner(s) 
moeten hem dan zelf aan de weg zetten – en of we daar iemand voor kunnen vinden? 

 Restafval op balkon gaat in winter wel, maar als het warmer wordt zal dat elke week 80
ct worden!

 Het is jammer dat we groenteafval en fruitafval en evt etensrestjes bij het restafval 
moeten doen. Gelukkig wordt het plastic wel wekelijks opgehaald

 Diftar is een vloek voor hoogbouwbewoners. Bewoners van laagbouw hebben een kliko
om het afval te scheiden. Dus dat gaat prima. Bewoners van hoogbouw hebben geen 
kliko om afval te scheiden. Wij hebben alleen de mogelijkheid om PMD en restafval te 
scheiden. Dit houdt in dat alle andere afval dan PMD verzameld wordt. Gezien het feit 
dat de verhuurder heeft geschreven dat er geen afval zakken etc op het balkon mogen 
worden gezet, vanwege stank. Dus als bewoners moeten wij de restafval maar in huis 
bewaren. Daar mag het dan wel stinken. Wij als bewoners van de Rederijkers moeten 
dus nu met lek zakje restafval naar buiten om het af te storten. Er is totaal geen overleg 
geweest hieromtrent. Of je nu wel of niet kunt door invaliditeit of anders zint, je zal 
door weer en wind naar buiten moeten.In Rederijkers bevind zich een prima 
voorziening om je restafval te storten. Ik vind het daar, ook uit oogpunt van veiligheid 
dat deze voorziening weer in ere hersteld wordt. We zijn gewoon aan de ambtenaren 
overgeleverd, want zij beslissen zonder overleg. Dit is AMBTENAREN-DICTATUUR.

 Als de grote brengcontainers voor plastic afval worden weggehaald bij deze hoogbouw, 
dan is het voor dit huishouden niet meer mogelijk om PMD afval kwijt te raken. De 
bewoner is >90 jaar en is  niet in staat om de PMD zak zelf buiten te zetten. Er is op die 
momenten ook geen hulp aanwezig. Dit leidt tot hogere kosten, want meer restafval en 
dat is niet terecht.Voor oudere ewoners in de hoogbouw id het hele systeem niet te 
doen en kostbaar. Graag een oplossing hiervoor.

 Als het zo gaat als dat ik nu in de grijze kliko gaat, word het denk ik 60l per keer en 1x 
per week. Maar dat weet ik niet zeter hoe dat dat op de flat gaat

 Als je alleen woonr gaat alles heel erg stinken omdat het te lang duurt voor je een 
afvalzak vol hebt

 Nu nog in huis maar van de zomer op de galerij (stank)
 PMD zakken zijn moeilijk te krijgen, zouden die niet weer bij de supermarkten kunnen 

liggen?
 Klep van de stortcontainer voor restafval komt erg hard omhoog, risico dat die je hoofd 

raakt als het zich opent
 In onze afvalcontainer alleen 60 lt mogelijk



 ’s winters 1x per 2 weken, ’s zomers frequenter verwacht ik
 is het mogelijk en een of meerdere grote PMD-containers in de parkeergarage te 

plaatsen net als de papiercontainers
 Ik vind de huidige procedure geen gescheiden afval inzameling. En het is voor veel 

mensen in ons appartement vooral degeen die gebonden zijn aan rolstoelen is het een 
probleem, vanwege de ongelijke stoep omdat de stortkoker hoger ligt

 Is alleen maar een 60lt
 Wij willen graag een glas bak
 Alles als rest, want waar moet je alle apparte vuil gooien of brengen? Er zijn geen 

speciale containers voor dit! Ik wil dit wel doen maar tot nu toe is er te weinig 
informatie doorgegeven

 Plastic moet iedere week opgehaald worden zodat je geen stinkboel krijgt op balkon of 
berging e wat te bedenken van ongedierte!

 Wij vinden het smerig om het afval in huis of op het balkon te zetten. Hebben jullie 
geen opslagruimte . Is voor iedereen beter

 Bij vis of uien afval gaat het afval meteen weg. Bij koud weer kan het even op balkon 
maar bij warm weer (zon) is het daar te warm en binnen gaathet ruiken

 Graag zouden wij ook GFT willen scheiden! Container in papierhok of ander 
vrijgekomen ruimtes waar stortkokers in uitkomen. Bv onze stortkokers openmaken 
(pas gesloten) en daar zouden bewoners GFT in kunnen werpen

 PMD zakken verzamelen in het hok waar ook het papier verzameld wordt Zo ontstaat 
er geen zwerf afval en iedereen kan zelf het tijdstip bepalen wanneer de zak naar 
beneden kan

 Het afsluiten van de stortkokers op de galerij maakt mij minder zelfstandig, daar kon ik 
mijn afval zelf in storten. Dat lukt me niet om helemaal naar beneden te brengen en dat 
moet ik dus aan anderen vragen. Bovendien is de klep van de afvalcontainer zo zwaar 
dat ik die nauwelijks dicht krijg.


