Opschoondag
1. Wat doet u als u in uw straat of in uw buurt rommel ziet
liggen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet

Anders, namelijk:






















Afhankelijk waar het ligt
Afhankelijk wat het is ruim ik het op of meld het via de site bij de gemeente
Als ik het zie gebeuren spreek ik de persoon daarop aan
Bij grote dumpingen in buitengebied melding aan gemeente
Bij grote hoeveelheid geef ik de gemeente een berichtje
Dat de gemeente het maar op ruimt
Geef dit door aan de gemeente
Geef het door
Geef het door via de buiten beter app. Als ik het zelf in de prullenbak zou gooien en de dienst
handhaving ziet dit dan heb ik nog heel wat uit te leggen wil ik geen bekeuring krijgen!
Gemeent verwittigen
Gemeente bellen
Gemeente bellen als het dump afval is, voor de rest komen ze zelf al het is teveel om gewoon
zelf op te ruimen
Gemeente moet hier beter handhaven tegenop treden. Ik woon zelf dichtbij een flaf waar
wekeleijk minstens één keer (grof) vuil wordt neergezet. De gemeente haalt dit netjes op en
corrigeert / bestraft niet. De 'goede' burger die moet vervolgens WEL betalen bij het milieu
park.
Groen bij houden
Handhaven bv. hondenpoep. Is echt irritant
Ik mail naar de 'buitenbeter app' en zij nemen contact op met de gemeente. Binnen 48 is het
probleem opgelost
Ik spreek mensen erop aan als ik zie dat ze iets weggooien
Indien nodig Buiten Beter
Indien veel doorgeven aan buitenbeterapp
Klacht indienen bij trevianum
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Laat het liggen, als ik het verwijder moet ik er ook nog voor betalen
Laat uitkeringstrekkers dit doen. Voelen ze zich nog nuttig en kunnen ze wat terug doen voor de
samenleving, die hun uitkering ten slottte ook betalen
Ligt eraan wat het is. Melding maken via Buitenbeter
Melden
Melden bij gemeente (3x)
Melden via de buiten beter app.
Melding gemeente
Meldt dit aan 14046
Soms raap ik het op.
Stuur een mail naar de gemeente,betaal er voor
Teveel om op te ruimen, een grote ergernis in veel buurten.
Verschillend
Zit bij de buurtpreventie geef dat door
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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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Informeer mensen hierover via nieuwsbrieven in de wijk. Organiseer
activiteiten per wijk.





Een nieuwe campagne! Neem verantwoording voor je eigen troep.
Vorig jaar door communicatie fout niet mee gedaan
Als er rondom mijn huis vuil ligt ruim ik het op. Als iedereen dat doet ziet het
er altijd keurig uit. En als iedereen nou ook eens zou stoppen met dingen op
de grond te gooien zou het probleem helemaal zijn opgelost.
Als er voldoende lege afvalbakken zijn, dan gooien ze ook niet zoveel op
straat. Mensen dumpen vuilniszakken in groen gebieden omdat het ophaal
tarief per kg dit ook in de hand werkt.
Als iedereen gewoon zijn eigen zooi opruimt dan zijn die opschoondagen niet
nodig. ik heb een full time baan in ploegen dienst dan wil ik in mijn vrijetijd
mijn eigen zaken regelen en onderhouden en verder ontspannen.
Ben niet in het land
Ben ziek
De mappen met bijstandstrekkers voor het leven zitten vol kandidaten. Die
zijn VERPLICHT aan zet en niet ik die 43 jaar werkte, belasting betaalde en mijn
normale burgerplichten na kwam.
De straffen voor het achterlaten van vuilnis in de buitengebieden moet
zwaarder gestraft worden. De pakkans moet vele malen hoger worden.
Dit is niet mogelijk voor mij i.v.m. lichamelijke problemen
Fijn dat dit gehouden wordt. Maar vervolgens onderneemt men geen actie om
daders te straffen. Ook hier: plaats eens meer (verdekt / mobiele )camera`s.
Geen i.v.m. privacy aan dat er gebruik wordt gemaakt van verborgen mobiele
camera`s. De burger die ter goeder trouw is, zal hier geen bezwaar tegen
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Weet niet





hebben.
Gemeen moeten 100 euro per persoon belasting vragen 5 mensen per gezin
=500 euro , hoeven ze niks illegaal te storten , kan alles in de bak , en anders
de boete verhogen zoals in zweden , storten geen tweede keer meer als je ze
goed aanpakt
Gemeente heeft budget voor reiniging
Ik ben er niet ivm de verjaardag van een kleindochter en ben dat weekend
weg.
Ik heb zelf c.o.p.d. en longemfyseem.
Ik moet werken
Ik probeer mijn omgeving dagelijks op te schonen
Ik ruim al automatisch zwerfafval op
Ik veeg mijn eigen stoep
Ik veeg regelmatig mijn stoep en gooi niets op straat. Neem eigen afval mee
naar huis of gooi het wel in een vuilnisbak buiten.
Laat de werklozen dit doen of bijstandlui.
Omdat de gemeente weet waar alles gestort word dit dan iedere keer gratis
opruimt ,hiermee krijgen de burgers het gevoel dat dit mag en daardoor ook
maar op deze goedkope en makkelijke manier hun afval mogen storten.
daarom gratis grof afval 1x per maand of 2 maanden ophalen . moeten ze nu
toch ook al eigenlijk doen maar dan nu alleen voor mensen met verkeerde lef.
Omdat ik die dag werken moet de hele dag.
Wij zijn een weekend weg naar de Ardennen. Zal wel het weekend erna met
de kinderen wat eraan doen.
Dat help toch niet
Ik vind het initiatief prima, maar doe al heel veel vrijwilligerswerk en ruim
altijd rommel in onze omgeving op en desnoods spreek ik ook vervuilers zelf
aan.
Zijn er acties in de gemeente/mijn wijk en waar vind ik die info?
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