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Samenvatting 
Op vraag "1 Hoe (on)tevreden bent u over het huidige afvalsysteem in de gemeente Helmond?" 

antwoordt in totaal 71% van de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 9% van de 

respondenten: "(zeer) ontevreden". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Tevreden". 

Op vraag "1.1 Waarom bent u (zeer) tevreden over het huidige afvalsysteem in de gemeente 

Helmond?" antwoordt 80% van de respondenten met een toelichting. 

Op vraag "1.1 Waarom bent u (zeer) ontevreden over het huidige afvalsysteem in de gemeente 

Helmond?" antwoordt 96% van de respondenten met een toelichting. 

Op vraag "2 In hoeverre scheidt u het afval van uw huishouden?" antwoordt 61% van de 

respondenten: "Ja, alles". 

Op vraag "2.1 Als u kijkt naar afgelopen maand: welk huishoudelijk afval scheidt u?" zijn de volgende 
top drie antwoorden naar voren gekomen: 
1. Papier/karton (98); 
2. Plastic, Metaal, Drankkartons (PMD) (94%); 
3. Glas (87%). 
 
Op vraag "3 Kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat?" zijn de volgende top drie antwoorden 
naar voren gekomen: 
1. Het huidige systeem: ieder huishouden betaalt hetzelfde bedrag aan afvalstoffenheffing 
(44%); 
2. Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van de grootte van 
het huishouden (21%); 
3. Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal keer 
dat een huishouden de afval & Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk 
is van het aantal kilo’s afval dat een huishouden (11%). 
 
Op vraag "4 In hoeverre bent u voor- of tegenstander van het invoeren van een prijsprikkel in de 

gemeente Helmond om de verwachte kostenverhoging te voorkomen?" antwoordt in totaal 42% van 

de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt 37% van de respondenten: "(sterk) 

tegenstander". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". 

Op vraag "5 In hoeverre bent u voor- of tegenstander van het verlagen van de inzamelfrequentie van 

restafval in de gemeente Helmond om de verwachte kostenverhoging te voorkomen?" antwoordt in 

totaal 22% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt 58% van de 

respondenten: "(sterk) tegenstander". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Tegenstander". 

Op vraag "6 Heeft u een andere suggestie om afval beter te scheiden en/of de kosten van afval beter 

te beheersen?" antwoordt 29% van de respondenten met een suggestie om afval beter te scheiden 

en 16% van de respondenten met een suggestie om de kosten van afval beter te beheersen. 50% van 

de respondenten had geen suggestie. 

 

 



 
 

 
3 

 

Op vraag "7 Hoe ervaart u momenteel de hoeveelheid illegaal afval bij het afvalinzamelingspunt(en) 
waar u afval inlevert?" zijn de volgende top drie antwoorden naar voren gekomen:  
1. Ik kom nooit bij een afvalinzamelingspunt (27%); 
2. Ik zie regelmatig illegaal afval bij de inzamelingspunten waar ik kom (23%); 
3. Ik zie zelden illegaal afval bij de inzamelingspunten waar ik kom (21%). 
 
Op vraag "7.1 Bij welk afvalinzamelingspunt ervaart u illegaal afval?" antwoordt 46% van de 

respondenten met een afvalinzamelingspunt. 21% van de respondenten ervaart bij alle 

afvalinzamelingspunten in de gemeente Helmond illegaal afval. 

Op vraag "8 Wat kan de gemeente Helmond volgens u doen om het illegaal dumpen van afval tegen 
te gaan bij afvalinzamelingspunten?" zijn de volgende top drie antwoorden naar voren gekomen: 
1. Handhaving intensiveren (42%); 
2. Prijzen milieustraat verlagen (41%); 
3. Boetes verhogen (36%). 
 
Op vraag "9 Heeft u verbeterpunten (tips) voor het afvalbeleid in de gemeente Helmond?" 

antwoordt 32% van de respondenten met een tip. 

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHelmond, waarbij 636 deelnemers zijn geraadpleegd.  
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1. Resultaten 

Afvalbeleid 

De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval van haar burgers in te zamelen en te 
verwerken. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. Hoeveel u 
betaalt, hangt af van de grootte van de container en het aantal containers die u thuis heeft 
staan. Gemeente Helmond geeft aan dat de jaarlijkse afvalstoffenheffing niet snel zal dalen. 
Door het nemen van maatregelen hoopt de gemeente dat de inzameling in ieder geval niet 
duurder wordt. Is de inwoner van Helmond bereid beter afval te scheiden om kosten 
verhoging van afvalstoffenheffing te voorkomen? 

 
Op vraag "1 Hoe (on)tevreden bent u over het huidige afvalsysteem in de gemeente Helmond?" 
antwoordt in totaal 71% van de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 9% van de 
respondenten: "(zeer) ontevreden". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Tevreden". 

Toelichting 
Zeer 
tevreden 

• Alles wordt al gescheiden wat groen, grijs, blauw, plastic betreft, wat moet je als 
burger nog meer doen? 
Zeg dan gewoon we komen in het a;gemeen geld tekort en gaan daarom de 
gemeentebelastingen wederom verhogen!  
Komt er dan ook een verdeling voor degene die modaal, midden, en hogere 
inkomens verdienen, en daaraan gerelateerd moeten bijdragen? Of praten we 
hierover hoeveelheden afval i.r.t. welvaartsverschijnselen? 

• Groene bak zou in de warme maanden vaker geleegd mogen worden 

• Het is aan de mensen om goed te scheiden, bij overtreding hard optreden en 
hele hoge boetes uitschrijven, mensen die wel netjes en goed afval scheiden die 
moet je belonen 

• Wij hebben containers in het appartementen complex staan die regelmatig 
geleegd worden. Voor afval, plastic en papier. Sinds we die hebben, heb ik idee 
dat de bewoners veel bewuster het afval scheiden. 
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• Wij hebben een groen, papier en restafval container. Erg fijn. Daarnaast 
scheiden we het plastic via de zakken. Alles wordt netjes volgens schema 
opgehaald. 
 

Tevreden • 1 keer in de 2 weken voor de grijsbak gaat NET. Langer en je stinkt van je plaats 
af. 

• Al mag de papiercontainer weg. Drie containers nemen veel ruimte in 

• Alleen het wegwerken van bladafval, geeft elke jaar overlast. 3 grote bomen 
voor m'n huis, daardoor er teveel blad ..achter/ voor en naast m'n huis is. Met 

wind waait het gauw weer alle kanten op.       

• Alles netjes gescheiden . alleen plastic  is een rommeltje  dat ligt overal in de 
groene zak   als het waait. 

• Alles wordt op tijd opgehaald 

• I.p.v naar de milieustraat rijden(Ik heb geen auto)graag op afspraak thuis 
opgehaald kan worden 

• IK MIS DE VOORZIENING OM BIJV. 1X PER JAAR OF HALF JAAR GROTER AFVAL 
'AAN DE STRAAT TE KUNNEN ZETTEN' ZODAT DAT WORDT OPGEHAALD, 
DESNOODS NA EEN AFSPRAAK GEMAAKT TE HEBBEN. 
HET OPHALEN VAN DE CONTAINERS GEBEURT NAAR GROTE TEVREDENHEID! 
OVER HET SCHEIDEN VAN AFVAL IS  HELAAS GEEN EENHEID, WEL PER 
GEMEENTE MAAR IN DE BERICHTGEVING HOOR JE DIVERSE INZICHTEN EN DAT 
MAAKT HET VERWARREND. 

• Niet tevreden over afhandeling GFT container afgelopen woensdag. Werd niet 
geleegd omdat ik een "verkeerde" plastic zak gebruikt had. Waarom niet 
gewoon legen en dan een etiket eraan met de waarschuwing dat een ander type 
zak gebruikt moet worden en toekomstige bakken niet geleegd worden indien er 
een verkeerde zak in zit. Erg klant-onvriendelijke afhandeling. Nu ben ik 
verplicht om dit achtergebleven GFT afval tussen het restafval te deponeren. 

• Voor ons is het systeem heel toereikend tot nu toe 

• Wel pleit ik voor een groter formaat papier container. 

• Wij scheiden ons afval goed! Alleen begrijp ik niet dat het per gemeente zoveel 
verschilt. 23 jr geleden woonden wij in het Westen en daar was toen al afval 
voor glas, chemisch e.d. wat aan de deur werd opgehaald!! 
 

Neutraal • Als de vuilnis wagens niet zo lomp zijn dat wij als bewoners gescheurde bakken 
terug krijgen 

• Bij ons appartement gebouw worden de grote containers vaak vergeten en moet 
je er weer achterheen, voor het alsnog ophalen. Er is geen telefoonnummer van 
de ophaler beschikbaar, dus als de gemeente vrij is zit je in de boot. 

• De groenbak zou in de zomer vaker opgehaald mogen worden. Luiers scheiden 
van het afval is moeilijk te doen. 

• Er is nu een groot verschil tussen mensen die elke week een container propvol 
hebben en mensen die eens per maand een container "vol"  hebben of toch 
maar laten legen. Wat mij betreft maar daar best wat aan gedaan worden. Dit 
bevordert de echte afvalscheiding wat nu nog te gemakkelijk (zonder 
consequenties) niet wordt gedaan. 

• Groenafval stinkt in de zomer snellee, en in de lente en herfst is er extra afval, 
dus zou er in die periodes zeker vaker geleegd mogen worden 

• Het zijn wel erg veel bakken die je ergens kwijt moet. 

• Ik denk dat een container voor alles en dat het dan gezamenlijk door jullie 
gescheiden wordt. Is voor ieder overzichtelijk.nu 3 containers + plastic zakken. 
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• Ik heb liever een bak voor plastic ipv papier. 

• In zomer mogen de groene en grijze kliko ivm stank vaker geleegd worden 

• Oud papier container is een flop grote dozen kunnen er gewoon weg niet in en 
als je het er naast zet wordt het meestal niet meegenomen. 

• Papierbak beetje klein. En op het moment veel gedoe met stort. 
 

Ontevreden • Er zit geen prikkel in om het scheiden goed te doen. Er zit ook geen echte prikkel 
in om minder afval te hebben. 

• We kunnen meer doen aan het scheiden van afval, daarnaast moeten we gaan 
kijken naar duurzaam afval verwerken. 

• Woon in appartement. 

• Woon in appartementencomplex met vuilcontainers  
Ouderwets, vies, onhygiënisch 
 

Zeer 
ontevreden 

• Per 14 dagen is te weinig 
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1.1 Waarom bent u (zeer) tevreden over het huidige afvalsysteem in de gemeente Helmond? 
Op vraag "1.1 Waarom bent u (zeer) tevreden over het huidige afvalsysteem in de gemeente 
Helmond?" antwoordt 80% van de respondenten met een toelichting. 

Toelichting (80%): 
• 1 vast tarief voor het hele jaar 

• 1x 2 weken prima, zeker bij warm weer 

• 1x per 2 weken wordt het afval opgehaald. Wij scheiden ons afval zo goed mogelijk. Wij 
voorzien dat het afhaal ophalen veel duurder wordt als er per kilo afval afgerekend moet 
worden en wij verwachten problemen met ongedierte als het afval minder vaak opgehaald 
wordt. 

• 3 bakken voor afval. En zakken voor plastic 

• 3 gescheiden systemen werkt prima. 

• Afval is goed te doen. Kosten zijn (nu) nog niet zo hoog = betaalbaar. 

• Afval kan goed worden gescheiden en wordt ook goed opgehaald. 

• Afval wordt keurig opgehaald 

• Afval wordt meer dan vaak genoeg opgehaald. 

• Afval wordt nu al gescheiden opgehaald 

• Afval wordt regelmatig opgehaald. Genoeg bakken om afval te scheiden. 

• Afval wordt voldoende opgehaald. 

• Afvalscheiding goed, ophaalschema goed. 

• Alle bakken worden op tijd geleegd 

• Alles goed aangegeven in de afval app ook de wijzigingen 

• Alles goed geregeld. Dus waarom moet het anders 

• Alles is duidelijk en verloopt goed 

• Alles is goed geregeld. Scheiden is heel makelijk 

• Alles mooi geregeld; containerwagens altijd mooi op tijd; heb nog nooit problemen gehad 

• Alles wordt al goed gescheiden, dacht ik zo 

• Alles wordt gescheiden opgehaald, kleine moeite voor ons. 

• Alles wordt netjes op tijd opgehaald, één totaal prijs voor het afval 

• Alles wordt netjes opgehaald en er zijn voldoende mogelijkheden om afval te scheiden 

• Alles wordt op gehaald. 

• Alles wordt opgehaald; groen papier rest en plastic 

• Als je alles goed doet scheiden, dan heb je aan grijze container een keer in de maand ledigen en 
nog plaats over (140 liter) 

• Altijd alles keurig op tijd opgehaald; vriendelijk personeel 

• Altijd netjes op tijd geen gezeur 

• Altijd netjes opgehaald 

• Altijd op schema en ze maken er geen rommeltje van 

• Altijd op tijd en regelmatig, maar toch duur 

• Altijd op tijd legen. 

• Bakken worden iedere week netjes op tijd geleegd, oud papier container een verbetering, hoeft 
zelf niet te sjouwen met papier 

• Betrouwbaar en netjes 

• Betrouwbaar ophaaldienst 

• Betrouwbaarheid 

• Bevalt prima zoals het nu is 

• Bevalt zoals het is. 

• Bewoners kunnen op een goede manier hun afval aanbieden 

• Bij wijziging naar betalen per container ook een gedeelte gedropt gaat worden. 
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• Bijna alles is te scheiden 

• Binnen de geselde termijn wordt het (gescheiden afval opgehaald en dat is voor ons voldoende. 

• Blij dat er 3 bakken zijn en deze worden keurig geleegd. De ophaaldienst doet netjes haar werk. 
Wel nog wensen hoor! 

• Containers worden op tijd geleegd.Je weet welke dagen.Systeem werkt prima. 

• Daar waar ik woon is het keurig geregeld, alles gescheiden en op een geventileerde plaats. 

• Daar ze het afval regelmatig ophalen 

• Dat  niet per lichting betaald word bevorderd scheiden van afval 

• Dat dit tijdig wordt opgehaald zodat er geen stank optreed bij b.v. warm weer 

• Dat we groen, plastic, papier en restafval kunnen scheiden, zie ook mijn toelichting hierboven 

• De containers worden altijd volgens vaste datums opgehaald 

• De frequentie is voldoende om alles mee te geven. 

• De frequentie van het  ophalen van het afval vind ik voldoende. In de zomdermaanden zou het 
vaker mogen. 

• De frequentie van ophalen is prima, zowel rest, papier en plastic 

• De ophaalfrequentie van de containers is precies goed, scheiden van afval is gemakkelijk. 

• De regelmaat gaat vervuiling van het straatbeeld en stankoverlast tegen 

• De regelmaat waar op de afvalbakken geleegd worden 

• Dekt precies mijn behoefte. 

• Doen goed aan afvalscheiding en papier wordt opgehaald 

• Doet wat het moet 

• Door het vaste tarief voor een 140 en 240 ltr bak betaal je voor de juiste hoeveelheid 

• Door ons wordt het gescheiden en door de gemeente wordt het gescheiden opgehaald. 

• Door scheiden houd ik weinig restafval over 

• Doorgaans voldoende ruimte om af te voeren 

• Duidelijk 

• Duidelijk  om alles te kunnen  scheiden,  mogelijk heden genoeg 

• Duidelijk beleid 

• Duidelijk en altijd op tijd 

• Duidelijk en eenvoudig beleid 

• Duidelijk en gewoon goed geregeld 

• Duidelijk en houden agenda aan 

• Duidelijk hoe te scheiden en de frequentie van ophalen is goed geregeld 

• Duidelijk, regelmatig 

• Duidelijke scheiding groen, glas, papier en restafval wat regelmatig opgehaald wordt 

• Een eerlijke prijs, voorkomt dumpingpraktijken 

• Eenmalige kosten per jaar is prettig 

• Eens in de 2weken afval ophalen is prima. Alleen de papier container is onhandig, zit snel vol. 
Verder graag gratis depot voor luiers 

• Elke 2 weken geeft voldoende mogelijkheden om afval in te zamelen 

• Er wordt bij mij best veel gescheiden opgehaald 

• Er wordt voldoende vaak opgehaald voor ons 

• Fijn dat je niet hoeft na te denken wel of niet de kliko aan de straat te zetten omdat je toch een 
vast bedrag betaald per jaar. 

• Frequent ophalen 

• Frequentie en prijs 

• Frequentie en verdeling bevallen me goed 

• Frequentie is precies goed van zowel gft, papier en rest. Papier per 3 weken is beter 

• Functioneert gewoon goed 

• Functioneert goed. 
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• Gaat goed georganiseerd hier in de wijk 

• Gaat goed zo 

• Gaat prima zo 2 weken is precies lang genoeg 

• Gaat redelijk goed 

• Gaat tot nu toe allemaal goed 

• Gaat zo zijn gangetje en alles wordt nu gescheiden 

• Geen keuze om alles netjes af te kunnen voeren 

• Geen klachten tevreden zoals het nu is geregeld. 

• Geen kosten per bak om te legen. 

• Geen problemen 

• Geen problemen met het beleid nu alleen de mileustraat niet duurder maken want dat 
veroorzaakt meer problemen 

• Gemakkelijk, goed te schijnen alles 

• Gescheiden ophalen in een mooi termijn 

• Gewend aan hoe t is 

• Gewoon goed. 

• Gewoon makkelijk 

• Gewoon omdat het duidelijk is en het voor ons prima werkt 

• Gezien het scheiden van afval is het goed verdeeld 

• Goed georganiseerd. 

• Goed geregeld 

• Goed geregeld toch 

• Goed geregeld verder 

• Goed geregeld voor een vaste prijs (je weet vooraf waar je aan toe bent) 

• Goed gescheiden afval, mooi op tijd opgehaald 

• Goed is goed 

• Goed ophaal schema, altijd correct en op tijd. Prima service milieustraat 

• Goed verspreid en alles gescheiden 

• Goed zoals het is. 

• Goede kwaliteit prijs verhouding. 

• Goede regeling om de week en 1 x papier in de maand 

• Goede regeling. 

• Goede regelmaat 

• Goede regelmaat met ledigen container 

• Goede regelmaat schone auto s juiste afval in de goede containers 

• Goede service 

• Goede werkende regeling en betaalbaar 

• Groen/grijs om de week. Vast tarief en geen betaling per lediging 

• Haal het net met mijn huidige containers 

• Het afval scheiden gaat mij goed af. Alle containers worden op tijd geleegd. 

• Het afval wordt goed en tijdig opgehaald 

• Het afval wordt netjes opgehaald 

• Het afval wordt op geregelde tijden en gescheiden opgehaald 

• Het gaat prima zo 

• Het gaat toch goed zo 

• Het gaat tot nu toe zeer goed, alleen wat eerdere berichtgeving de krant dat men per bak moet 
gaan betalen en de grijze bak 1 keer in de vier weken komt is niet zo'n goed idee 

• Het is duidelijk hoe en wat te doen met afval en deze te scheiden 

• Het is goed geregeld in de apartementencomplexen, de rest kan ik niet overzien 

• Het is makkelijk om alles goed te scheiden 
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• Het is precies goed zoals het is 

• Het is prima nu. Ik kan alles goed kwijt 

• Het loopt nu goed 

• Het loopt wel. Duidelijk hoe en wat. Behalve grofvuil. Daar zou iets mee moeten. 

• Het normale huisvuil wordt prima opgehaald 

• Het ophalen en het ledigen van de containers verloopt perfect 

• Het ophalen van afval gaat prima. 

• Het systeem voldoet n.m.m. goed 

• Het tijdschema loopt zeer goed, en de afval app 

• Het voldoet aan onze behoefte. 

• Het voorkomt veel illegaal storten 

• Het werkt goed 

• Het werkt goed voor ons 

• Het werkt prima en is goed georganiseerd 

• Het werkt prima op deze manier 

• Het werkt zo prima op grof vuil na. 

• Het wordt altijd op een vaste dag gedaan 

• Het wordt op tijd opgehaald. 

• Hier verloopt alles prima 

• Huisvuil wordt keurig opgehaald. 

• Iedere 14 dagen ben je alles kwijt, 

• Iedere 2 weken is nu goed te doen.alleen in de zomer zou groen vaker mogen ivm maden 

• Ik ben een alleenstaande en voor mij is 1x per maand eigenlijk genoeg. 

• IK BEN NIET ZEER TEVREDEN. ALS JE NAAR DE ROMMEL IN DE WEGBERM KIJKT, SOMS 
MEUBILAIR EN VUILNIS. mET MIJN BOVENSTAANDE SUGGESTIE ZOU DAT ONDERVANGEN 
KUNNEN WORDEN. 

• Ik ben tevreden maar het papier mag vaker opgehaald worden! 

• Ik denk dat de ene week de groene en de andere week de grijze container ophalen prima is. Ik 
zelf ben niet zo voor het moeten betalen per keer dat de container aan de straat wordt gezet. 
Ook het aanbieden van de papierbak loopt m.i. goed. Ik ben van een woning verhuisd naar een 
appartement waar beneden grote containers staan en waar het afval gescheiden kan worden. 

• Ik doe zelf alles goed sorteren en verwacht dat anderen dat ook doen 

• Ik ervaar geen problemen. 

• Ik heb daar geen moeite mee 

• IK heb zowel een grote grijze en groen container en papier breng ik naar de kluppels 

• Ik kan al mn afval kwijt 

• Ik kan het er prima mee doen en het gescheiden ophalen vind ik belangrijk 

• Ik kan mijn afval kwijt. Alleen papiervak mag wat vaker geleegd worden 

• Ik kan mijn gescheiden afval goed kwijt 

• Ik kan veel scheiden. 

• Ik scheid alle afval en dat gaat prima en de kosten zijn goed of kan minder 

• Ik sorteer alle afvalstromen gescheiden en die worden dpoor de gemeente goed opgehaald. 

• Ik vind het  prima 

• Ik vind het fijn zoals het nu is. Vooral het plastic scheiden scheelt enorm veel voor de kliko van 
het restafval. Daardoor zit die om de week maar halfvol. 

• Ik vind het nu geldende systeem voldoende 

• Ik vind het prettig om 3 containers te hebben (we hebben er ook de ruimte voor), omdat het zo 
opgeruimd staat. 

• Ik woon in een appartement met gezamenlijke interne containers 

• Ik zou niet weten hoe het beter kan. 
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• In ons app gebouw zijn nog niet alle bewoners precies volgens de spelregels 

• In principe wordt al het afval opgehaald, alleen grof afval moet je zelf wegbrengen 

• In vergelijking met andere gemeente denk ik dat Helmond het best goed doet 

• Is allemaal goed geregeld alleen zijn sinds de herinrichting van onze straat de oohanghaken 
verdwenen van de lantaarnpalen voor de plastic zakken. Heel onhandig! 

• Is goed zo 

• Is in mijn ogen een milieuvriendelijke manier. 

• Ja prima 

• Je hebt als burger de mogelijkheid om je afvalstromen goed te scheiden 

• Je kunt al je afval netjes scheiden rest groen papier en glas 

• Je kunt het afval goed scheiden in bakken en word elke 2 weken opgehaald 

• Juiste frequentie, afval app is erg makkelijk,  containers altijd netjes leeg 

• Juiste frequentie. containers worden altijd netjes teruggeplaatst. 

• Kan alles scheiden 

• Kan bijna alles heel makkelijk en netjes aan de straat zetten, de gemeente doet de rest. Alleen 
bstterijen, verf en apparaten zit ik een beetje mee. 

• Kan pmd/gft/rest en papierafval al goed scheiden.!! En geen kosten per lediging...Dat is fijn . 

• Keurig met app 

• Keuze uit grote afvalbakken en de twee wekelijkse ophaaltijd 

• Komen altijd om ongeveer zelfde tijd 

• Komt altijd zoals nodig, echter weinig stimulans om optimaal te scheiden 

• Komt er niet zoveel afval op straat terecht 

• Komt regelmatig. Zoveel mogelijk scheiden. 

• Kunnen alles op een nette manier laten ophalen 

• Loopt goed 

• Loopt goed en een vast bedrag, zodat men niet bij andermans afval in de bakken gooit en geen 
zakken links of rechts langs de straat liggen 

• Loopt prima 

• Makelijk omalles appart te verzamelen en zo appart aan te bieden 

• Makkelijk en goed te scheiden. 

• Makkelijk en kost weinig moeite 

• Met de zekere regelmaat waarmee dit gebeurt 

• Moet blijven zoals het is. Duurder maken en je krijgt (meer) afvaldumpingen. Minder vaak legen 
en je krijgt ongdierte/stankoverlast. Misschien kan er een controle ingevoerd worden op grijze 
container, wat zit er in: glas/blik, opvoeden gebruiker 

• Mogelijkheid tot gescheiden inzameling, en geen kosten per lediging (dit laatste zou naast 
wellicht een vermindering van de totale afvalhoeveelheid (voor zover mogelijk, want alles is 
tegenwoordig nu eenmaal verpakt) ook illegale dumping tot gevolg hebben). 

• Mooi op tijd. Schone straat aablik 

• Nodigt uit tot het aanleveren van afval; geen gedifferentieerd tarief 

• Om de 2 weken bakken legen en dag tegen een vast bedrag per jaar 

• Omdat alles gescheiden opgehaald en verwerkt wordt. Prima geregeld 

• Omdat de bewoners diverse containers heeft om zoveel mogelijk afval te scheiden. Tevens zijn 
diverse externe containers voor andere afvalstromen zoals glas en textiel. 

• Omdat de container regelmatig geleegd wordt 

• Omdat dit systeem voor de burger werkt ! 

• Omdat het duidelijk is hoe de scheiding is. 

• Omdat het goed werkt, wel zou groen en papier vaker mogen 

• Omdat het huisvuil netjes gescheiden word opgehaald 

• Omdat het nu om de 2 weken netjes word opgehaald 
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• Omdat het regelmatig wordt opgehaald 

• Omdat ik al mijn gescheiden afval op een goede manier kwijt kan. 

• Omdat ik het afval zo goed kan scheiden. 

• Omdat je alles goed kunt scheiden 

• Omdat je een totaalbedrag moet betalen, dus niet voor iedere lediging. Dan heb je niet dat 
mensen gaan shoppen met hun afval. 

• Omdat we elke 14 dagen restafval en elke 14 dagen gft afval kunnen inleveren( laten ophalen) 

• Omdat we thuis het afval goed gescheiden houden en op deze manier houden we de kosten 
laag 

• Omdat zij doen wat zij moeten  doen; 

• Omdat zoals het nu gaat een goed systeem is 

• Ondervind geen enkel probleem. Wel zie ik regeelmatig bij de ondergrondse containers bij 
appartementen veel afvalzakken en andere rotsooi liggen 

• Op het juiste moment de co ntainer leeg 

• Perfecte ophaaldienst. Goede mogelijkheid alles te scheiden. 

• Planning is duidelijk en wordt nagekomen. 

• Precies goed zo 

• Prima georganiseerd, ik kan het scheiden en het wordt aan mijn voordeur opgehaald. 

• Prima geregeld 

• Prima. Misschien vaker papier. 

• Rechtvaardig systeem 

• Rege 

• Regelmatig en op tijd ophalen van gft papier plastic en restafval 

• Regelmatig wordt het afval  opgehaald 

• Regelmatige ophaaldienst 

• Regulier gescheiden ophalen is prima tegen een vast bedrag 

• Rest afval is beperkt 

• Rest afval ophaal is goed, maar inde winter zou voor mij de groencontainer een keer per maand 
opgehaald mogen worden 

• Ritme en regelmaat is goed, grijze bak kan wat mij betreft eenmaal per maand evenals de 
groene bak 

• Ruim voldoende mogelijkheden, ook frequentie is prima. 

• Scheiden is goed voor het milieu 

• Scheiding loopt goed. Wat weinig mogelijkheden voor soepel inleveren chemisch afval e.d. 

• Systeem is duidelijk 

• Systeem is duidelijk, ophaalschema word goedtoegepst 

• T word netjes opgehaald,in de zomer zou de grijze wat meer kunnen 

• Thuis al meteen scheiden van afval, compost en papier, ideaal! 

• Tijdig, goede berichtgeving bij wijzigingen. Goede frequentie. 

• Tijdstip ophalen en service, jammer dat er geen grof huisvuil meer wordt opgehaald 

• Tis goed zo. Alleen jammer dat men 1x per kwartaal niet meer het grofvuil komt ophalen. Zou er  
zelfs  extra voor willen betalen. 

• Tot nu toe is de frequentie genoeg 

• Vanwege frequentie en correcte dienstverlening. 

• Vast tarief en vrij goede ophaalfrequentie. Goede, niet te dure milieustraat. 

• Vaste kosten. Weet waar je aan toe bent. Beter dan variabele kosten. 

• Veel mogelijkheden om afval gescheiden in te leveren 

• Veel service (2x) 

• Very selective and good collection 

• Voldoende afvalscheiding 
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• Voldoende gedaan om te scheiden 

• Voldoende ophaalmomenten 

• Voldoende ruimte voor afval en goed mogelijk omte scheiden. 

• Voldoende scheiding mogelijk 

• Voldoende voor mijn afval 

• Voldoet aan mijn verwachtingen 

• Voor bijna alles hebben we een bak. En de kosten zijn reëel 

• Voor mij werkt het perfect in de juiste frequentie 

• Voor mijn huishouden (volwassenen) is het ophalen per 2 weken haalbaar zonder overvolle 
bakken 

• Voor ons is het goed zo 

• Voor ons is het zo prima 

• Voor ons werkt het naar tevredenheid 

• Voorkomt veel illegale dumping en in natuur gebieden en in openbare groen,tevens uitbraak 
van muizen er als de containers langer niet geleegd worden. 

• We betalen een vast tarief. De ophaalfrequentie is ook prima. 

• We kunnen onze afval gescheiden aanbieden. En d vuilnismannen zijn vriendelijk :-) 

• We kunnen voldoende gescheiden afval aanbieden en inleveren 

• Weinig afval op straat 

• Weinig dumpen in bossen ed, want op deze manier kun je eigenlijk alles kwijt zonder ( veel) 
extra kosten 

• Werkt gewoon goed (regelmaat) 

• Werkt goed 

• Werkt goed en ik kan ermee uit de voeten 

• Werkt goed kosten zijn gelijk voor iedereen 

• Werkt goed met drie bakken en plastic apart 

• Werkt goed snel en efficient 

• Werkt goed, 

• Werkt goed. 

• Werkt prima en is duidelijk. Je weet wanneer je wat aan de straat moet zetten. 

• Werkt prima zo voor ons gezin 

• Werkt toch 

• Werkt voor mij zo prima 

• Wij hebben alleen een grijze bak( klein model)  die meestal bij lange na niet vol is. Groen afval 
gaat terug de tuin in. Papier naar fanfare Stiphout. Plastic in zakken. 

• Wij hebben containers in het appartementen complex staan die regelmatig geleegd worden. 
Voor afval, plastic en papier. Sinds we die hebben, heb ik idee dat de bewoners veel bewuster 
het afval scheiden. 

• Wij kunnen het goed regelen thuis. Maar in de appartementen niet... 

• Wij proberen zoveel mogelijk afval te scheiden en kunnen deze goederen inleveren bij de milieu 
straat 

• Wij wonen in een flatgebouw (Neduco) en kunnen het vuil in de container deponeren zo vaak 
als nodig. 

• Wij zijn echt wel tevreden. Natuurlijk zijn er tijden waarin de groene container niet vol zit en 
waarvoor je dan eigenlijk wel moet betalen.  In de herfstperiode, wanneer de bladeren vallen ( 
van de bomen gemeente) is juist de container soms te klein.  Maar och. Kleinigheidje !!! 

• Word op tijd opgehaald (2x) 

• Word voldoende opgehaald tot nu toe 

• Wordt  keurig op gehaald. 

• Wordt altijd netjes op tijd geledigd. 
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• Wordt bij ons 3x per week gescheiden opgehaald. groen/plastic/papier 

• Wordt elke week goed opgehaald 

• Wordt goed en regelmatig op een vast tijdstip geruimd, tenminste wat de rguliere afvaldienst 
betreft 

• Wordt keurig op de afgesproken dagen opgehaald 

• Wordt keurig op de geagendeerde dagen opgehaald. 

• Wordt met regelmaat opgehaald 

• Wordt netjes op tijd opgehaald. De afvalapp. is ook ideaal 

• Wordt netjes opgehaald. (2x) 

• Wordt op tijd op gehaald en netjes terug gezet 

• Wordt op tijd opgehaald 

• Wordt op tijd opgehaald. 

• Wordt prima op tijd en in de juiste frequentie opgehaald. 

• Wordt regelmatig opgehaald 

• Wordt regelmatig opgehaald en de frequentie is precies goed 

• Wordt tijdig gehaald. mag van mij wel anders qua kosten, betalen per keer daar je bak wordt 
geleegd 

• Wordt voldoende opgehaald 

• Wordt voor de deur allemaal opgehaald 

• Ze halen voldoende op 

• Zie eerdere toelichting. 

• Zie vorige vraag. Goed geregeld in Brandevoort (hoeves) 

• Ziet er meestal goed uit in de omgeving 

• Zo hoort niet Lang er dan 2 weken container legen 

• Zoals het hoort 

• Zoals het systeem nu gehanteerd wordt is het prima ! 
 
 

Toelichting 
Toelichting: • Heb het liefst dat GFT vaker wordt opgehaald. Eventueel ten koste van restafval. 

• OM ILLEGALE STORTINGEN IN HET (BUITEN) GEBIED TE VOORKOMEN EN 
BEPERKINGEN OP TE LEGGEN DOOR SLECHTS B.V. 3 X PER JAAR VAN DE 
MILIEUSTRAAT MAG KOMEN EN BEPERKTE OPENINGSTIJDEN TE HANTEREN 
WERKT MEN ILLEGALE STORTINGEN IN DE HAND EN KOST HET DE GEMEENSCHAP 
NOG MEER GELD DAN DE MILIEUSTRAAT  DE HELE DAG OPEN TE HOUDEN. 

• Op een uitzondering na de vaste tijden dat het opgehaald wordt. Compliment 
voor de ophalers 
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1.1 Waarom bent u (zeer) ontevreden over het huidige afvalsysteem in de gemeente Helmond? 
Op vraag "1.1 Waarom bent u (zeer) ontevreden over het huidige afvalsysteem in de gemeente 
Helmond?" antwoordt 96% van de respondenten met een toelichting. 

Toelichting (96%): 
• Als je nu veel of weinig de kliko's aan de straat zet betaal je evenveel. 

• Betaal te veel 

• Dat het plastic iedere week opgehaald moet worden. Zo krijgt heen 1 buurtbewoner de stempel 
dat het ongedierte door hun komt. Denk hierbij aan vliegen muizen ratten 

• De frequentie is op het nippertje. Om de twee weken is in de zomermaanden niet goed. Afval 
gaat stinken, zowel in de grijze als groene. Papier 1x per maand halen we maar net. Doordat 
voornamelijk de groene container gaat stinken gooien we geen etensresten erin in de zomer. 
Want na ruim 1 week komen er ook maaien. Dus verdwijnt het in het restafval wat zonde is 

• Er niet van uitgaan dat iedereen jullie app kan gebruiken. Denk aan ouderen en anderstaligen/ 

• Er zit geen prikkel in om het scheiden goed te doen. Er zit ook geen echte prikkel in om minder 
afval te hebben. Duurzaam inkopen wordt minimaal beloont. PS: de afvalcontainers zijn na een 
aantal jaren (max 10 jaar) aan vervanging toe. 

• Geen keuze mogelijk 

• Gezien wij weinig afval hebben te duur 

• GFT afval wordt niet gescheiden 

• Grijs bak moet  in zomer elke week 

• Het duurt te lang om de week ledigen van de containers met warm weer... Het gaat stinken en 
ongedierte.. Daarom gaat er ook gft in de grijze als deze eerder aan de beurt is 

• Het is een eenheidsprijs. Ik vind veel afval hogere prijs. Weinig afval lagere prijs. 

• Het is onduidelijk welk afval ik welke afvalstroom hoort. Bijv. Chipszakken 

• Het wordt niet goed opgehaald anderen gooien spullen erin wat niet erin moet en wordt 
daardoor niet geleegd 

• Ik heb niet iedere week een afvalbak vol, maar betaal er wel voor 

• Ik scheid alles,maar blijf wl zitten met schuimrubber dat meegezonden word met pakketten die 
gestuurd worden 

• Ik wil best plastic gescheiden aan leveren maar niet in een zak ,vroeger moesten de 
comozakken vervangen worden door bakken voor onderhandelen het straatbeeld en nu is dat 
schijnbaar niet meer zo belangrijk Ik wil meteen plastic scheiden als ik daar ook een bak voor 
krijg !! 

• Ik woon in een appartement aan de Christinalaan,  daar zijn te weinig containers voor het afval 
van 25 appartementen.  Ze zijn heel vies, deze zouden elke maand door schone vervangen 
moeten worden 

• In de zomer maanden de grijze bak iedere week legen ivm maaien 

• Kostbaar 

• Kosten 

• Met name in de zomer zou men wekelijks de containers moeten legen. 

• Moet verbeterd worden 

• Nu al vaak overvolle containers 

• Om dat wij alles scheiden en betalen en de arbeidsmigranten. Alles aan hun laars lappen. En dat 
is met alles 

• Omdat ik de groencontainer niet gebruik en er wel voor betaal. Heb amper groen afval. Zou ik 3 
jaar doen met een container en er is geen andere oplossing. 

• Omdat ik heel weinig afval aanlever en daar in het tarief niets in terugzie 

• Omdat ik niet zoveel heb als een ander, maar moet er wel voor betalen 
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• Omdat ik vind dat we veel betalen, alles moeten scheiden wat goed is. Maar als je teveel papier 
hebt (in een te kleine bak, bestel maar een x iets groots dan zit je bak meteen vol). Je het 
moeilijk kwijt kan. Alles is te erg ingeperkt en we betalen de hoofdprijs! 

• Ongedierte in de grijze container ook nadat je zoveel mogelijk dit probeert te voorkomen. 

• Op de Noord Konninginnewal ligt altijd een hoop rotzooi 

• Op de pannehoeve is geen scheiding van afval aanwezig 

• Oud papier ophalen is een overbodige en kostenverhogende ingreep van het laatste beleid 

• Papier verplicht in container is geen goede optie. Ik wil geen ruimtr maken voor een 3e 
container. In mijn optiek zou je zowel een container als los papier  op straat moeten kunnen 
zetten 

• Plastic 1 keer in de 2 wkn is te weinig, ik heb iedere keer 3 zakken, waarvan ik vooral in de 
zomer niet weet waar ik ze moet laten (in de winter gebruik ik hiervoor de groene bak). Het 
groen afval zou in de zomer iedere week mogen komen en in de winter eens in de 3 a 4 weken. 
Grijze bak zou bij ons eens in de 3 a 4 weken voldoende zijn 

• Scheiding van afval bij appartementen kan beter 

• Somm ige containers worden met een te hoge frequentie gewisseld. Ik ben meer voor het diftar 
beleid, dit zet ook meer aan tot beter scheiden. 

• Te duur 

• Te weinig ophaal momenten 

• Vanwege de problemen die de ondergrondse contaiers geveb m.b.t de toegang. Het tijdstip van 
ledigen van de containers en de frequentie van het ledigen.. 

• Vind dat er andere manier van bekostiging moet komen. Prijs afhankelijk van joeveelheid afval 

• Wij hebben gezamenlijk een container,  woon in appartement de een gooit er alles in wij bijna 
niets terwijl we net zoveel betalen ! 

• Wil betalen voor leging 

• Woon in appartementencomplex met vuilcontainers  Ouderwets, vies, onhygiënisch en alleen 
scheiden rest papier. 

• Wordt veel te weinig opgehaald 

• Ze stimuleren de bewoners niet om te scheiden doormiddel van belonen 

• Zie bovenstaand toelichting. 

• Zie extra toelichting. 

• Zie vraag 1 

• Zolang er illegaal gestort mag worden op advocaat Botsplein zonder dat er boetes worden 
uitgedeeld en de gemeente Helmond niet optreed zeer ontevreden. 

 
 

Toelichting 
Toelichting: • Gemeente is niet democratie genoeg. 

• Ik scheid alle afval en ben maar alleen, maar betaal net zoveel als een gemiddeld 
huishouden van 4 personen. 

• In het huidige systeem betaalt men een vast bedrag per jaar terwijl het 
afvalschijven niet gestimuleerd word door de gemeente. Elke week kan er een 
van de twee containers naar buiten of die nu vol zit of niet. Zit de restafval bak 
niet vol dan gooi toch alle extra afval of evt. PMD die je hebt in de bak en zet hem 
dan aan de straat. 
Heb je een kleine verbouwing? alles kan in de restafvalbak want je betaalt er toch 
voor. 
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• Ondergrondse containers met scansysteem (afvalscheiding, betaling, 
gewichtmeting, cameratoezicht, enz...) lijkt me een prima systeem voor buurten. 
ik hoop dat we de afvalcontainers op de korte duur vaarwel kunnen zeggen. 

• Veel dumpingen door de stad en vooral in de perken en parken 

• Warmte geeft ongedierte (maden). En grof afval (fiets, koelkast etc) zou men 
1xper maand gratis moeten ophalen nadat het telefonisch is gemeld. Dit 
voorkomt illegaal dumpen. Bovendien heeft niet iedereen een auto. 
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Van Afval Naar Grondstof (VANG) 

Landelijk is een doelstelling geformuleerd van maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval 
per inwoner in 2020.  

In mei werd het afvalbeleid van Helmond besproken tijdens een raadsvergadering. Tijdens 
de vergadering kwam naar voren dat er nog GFT-afval tussen het huishoudelijke restafval zit 
en dat er niet voldoende gescheiden wordt door inwoners van Helmond.  

De landelijke doelstelling gaat op deze wijze niet gehaald worden. In uw huishouden kent u 
verschillende soorten afvalstromen. 

 
Op vraag "2 In hoeverre scheidt u het afval van uw huishouden?" antwoordt 61% van de 
respondenten: "Ja, alles". 

Toelichting 
Ja, alles • Alleen als het warm wordt gaat gft afval in de klikt die het eerst geleegd wordt daar 

de stank en maaien niet te harden zijn als je container zo ongeveer aan de 
achterdeur staat omdat je niet meer plaats hebt 

• Alleen mijn groen container gebruik ik bijna niet. Heb een onderhouds vrije tuin. 

• Behalve in de zomer, als het warm is, dan gooi ik GFTafval in de grijze container ivm 
ongedierte. 

• Bij vorige vraag 

• Die 100 kilo per inwoner landelijk zal niet gehaald worden. Amsterdam doet bv niet 
aan gescheiden afval. Ook is mijn mening dat in de warme zomer maanden de 
groene gft bak vaker geleegd moet worden ivm maden in de bak. Bewoners kiezen 
er dan nml voor als de gft geleegd is, om dan in rest afval hun vlees resten te 
gooien. 

• Er zijn in de loop der jaren al zoveel richtlijnen gepubliceerd over de vraag wat er in 
welke container of afvalzak moet, dat dit geen problemen meer voor mij oplevert. 

61%

36%

1%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, alles

Ja, maar niet alles

Meestal niet, alleen als het uitkomt

Nee, ik scheid niets

Weet niet

2 In hoeverre scheidt u het afval van uw huishouden?
(n=620)
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Ook al heb ik wel eens vragen of het feit, waarom (kartonnen) melkpakken en 
frisdrankpakken in de afvalzak voor plastic moeten 

• Het zou wel makkelijk zijn als er op de verpakking staat waar het inmoet 

• Ik ben hier naar aanleiding van de nieuwsberichten van vorige maand weer strikt 
mee begonnen. Had dat losgelaten, het scheiden. Merk nu dat het prima gaat en 
dat ik veel minder Restafval heb. 

• Ik vind het soms lastig om te beslissen wat er wel en wat er niet bij de plastic 
inzameling mag. Of bij oud papier (bijv geen pizza- / taartdozen?) En ik ben niet de 
enige.  Sprak vandaag nog iemand die dacht dat tempex en oud speelgoed in de zak 
van het plastic afval mocht! Ik denk dat het goed zou zijn om beter voor te lichten 
wat wel en wat niet in welke afvalstroom mag. 

• Maar hou er binnen kort mee op doen de Polen en Roemenen ook 

• Maar niet alleen mijn afval. Wij vegen regelmatig de gemeentelijk stoep,trottoir en 
stukjes weg om afval op te ruimen. Wij niet alleen maar ook veel buurtgenoten 
doen dit. Vooral bladafval en zand.. 

• Ook ik zondig wel eens, maar ik zou zegen 1% 

• Steekproef controle uitvoeren en beboeten. container laten staan en gescheiden  
nadien af laten voeren naar milieustraat. met inlever bon 

• Wij scheiden alles. Maar alles blijft te lang liggen. Je spaart 2  weken een heleboel 
plastic afval op. Papier 4 weken. In de zomer en de herfst veel gft, maar al dit afval 
word te weinig opgehaald, waardoor het met enige regelmaat in de bijna lege grijze 
container mee gaat om val de troep af te zijn. 

• Zoals het hoort. 

• Zoveel mogelijk, maar GFT wordt niet opgehaald hier, breng ik weg naar vriendin 

• Zowel Tuinafval, huishoudafval als plastic sorteer ik en bied het apart aan. 
Papier/karton Fanfare en glas in de container 
 

Ja, maar 
niet alles 

•  

• Alles behalve gekookt eten. 

• Als de plastieke zak 'ruikt' gooi ik de 'oorzaak' in de restafvalbak 

• Als GFT net leeggemaakt is , en ik heb iets wat erg stinkt , doe ik het in rest , om te 
voorkomen dat ik nog 14 dagen langs een stink container loop 

• Als het PMD reeds opgehaald is, dat gaat al het zeer vervuild plastic zoals 
vleesverpakkingen/bakjes en schaaltjes bij het restafval omdat het anders twee 
weken op de plaats staat te stinken. en vliegen aan lokt. Het zelfde geld ook voor 
etensresten en GFT, het gaat in de bak die als eerste opgehaald word om 
stankoverlast te voorkomen. 

• Als mijn groencontainer vol zit, gooi ik het in de grijze. Waar moet ik het anders 
laten. 

• Als ze kleine zakken zouden uitdelen voor gft afval zou ik alles scheiden 
Container vaak ver lopen en de gft zakjes in de winkel gaan allemaal stuk bik gebruik 

• Appartement bewoners hebben grote verzamel containers, en zijn  dus afhankelijk 
wat er aangeboden wordt . 

• Bij deze appartementen is geen gft bak 

• Dat wat tot de mogelijkheden behoort 

• De groene plastic zak hangt achter in de tuin en de papiercontainer staat in de 
schuur omdat daar buiten geen plaats meer voor is. Ik loop ( zeker als het koud is 
buiten ) niet altijd voor elk papiertje of plastic verpakkinkje naar de container  
buiten. 

• Eigenlijk alles. soms komt het voor dat het niet anders kan zoals gebroken glas in 
grijze ter bescherming van snijden in vingers of een krant samen met as in de grijze 
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• Etensresten trekken vliegen aan, daardoor maden in mijn GFT bak 

• Fruit schillen niet altijd 

• Geen mogelijkheid om groenafval apart in te zamelen in ons complex 

• Geen mogelijkheid tot scheiden van gft en restafval ivm gemeenschappelijke 
containers 

• Gezamelijke containers papier plastic en huishoudelijk afval 

• Gft kan ik niet scheiden (appartement) 

• GFT scheiden we niet, omdat de gemeente hierin geen beleid heeft 

• Glas wordt niet gescheiden 

• Heb weinig ruimte om afval te verzamelen. 

• Het scheiden van gft is zo vies in de zomer, daar komen maden en vliegen in, weet 
niet of er een andere manier zou zijn 

• Hoe precies gescheiden moet worden,  is geen weet maar een hele studie . 
Prominent opnemen in afvalapp, en daar veel en regelmatig aandacht aan besteden 

• Ik heb begrepen dat er geen bereide groenten etc tussen het GFT afval mag, dit gaat 
dus nog in de zwarte container. 

• Ik kan niet alles scheiden overal waar ik kom zijn de gratis zakken voor plastic altijd 
op waarom komt daar ook niet gewoon een container voor ? 

• Ik zou graag alles willen scheiden maar de gemeente haalt groen afval niet op waar 
ik het woon. 

• In het appartement waar ik woon is niet de mogelijkheid om het GFT afval te 
scheiden van het huishoudelijke restafval. Er is 1 container voor papier, 1 voor 
plastic en 1 voor het huishoudelijke restafval incl. het gft afval. 

• In mijn wooncomplex is er geen container voor GFT. En soms gooit de afvalophaler 
redt en plastiek afval bij elkaar in de afhaalauto. 

• In warme dagen gaat er ook gft in de grijze als die eerder geleegd wordt 

• Niet mogelijk GFT apart te scheidden in appartementen complex 

• Soms is het moeilijk om de juiste keuze te maken. 

• Wanneer de groencontainer vol zit en ik nog snoeiafval heb komt dat in de grijze 
container terecht. 

• We hebben bij ons appartement gebouw geen afvalscheiding voor GFT 

• Woon in appartement, etensresten ga ik niet apart doen 

• Zie ook vorige vraag. Vooral gft etensresten gaan  stinken en daar komt ongedierte 
op af. Voornamelijk in de zomermaanden! De frequentie eens per twee weken is 
daardoor te laag. Zou hij iedere week opgehaald worden zou dat bijdragen. 

• Zou een hoop afval schelen als al het voedsel in de groene container mag. Nu alleen 
fruit en groente. Kan ook makkelijk met brood, vlees etc. 

• Zoveel mogelijk maar gft kan ik in de veste helaas niet apart aanbieden 

• Zowel GFT als restafval moet in een grote verzamelcontainer, dus kan niet 
gescheiden worden. 
 

Nee, ik 
scheid 
niets 

• Heb er in de pannehoeve geen mogelijkheid voor op ons vorige adres Zuidende wel . 

• Ik woon op een appartement 
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Op vraag "2.1 Als u kijkt naar afgelopen maand: welk huishoudelijk afval scheidt u?" zijn d volgende 
top drie antwoorden naar voren gekomen: 

1. Papier/karton (98); 
2. Plastic, Metaal, Drankkartons (PMD) (94%); 
3. Glas (87%). 

Ander afval: 
• Afval naar de milieustraat 

• Afval wat naar de milieustraat moet. 

• Al vele jaren scheiden wij alles 

• Alleen tuinafval 

• Batterijen (5x) 

• Batterijen e.d. 

• Batterijen en lampen 

• Batterijen lampen 

• Biologisch afbreekbaar 

• BRENGEN WE NAAR 'DE ÍJZERMAN' OF NAAR DE MILIEUSTRAAT  (B.V. VERFRESTEN) 

• Chemisch en ander afval blijft even staan tot voldoende heb om naar de milieustraat te gaan 

• Chemische stoffen via milieu straat 

• Div 

• Electronisch 

• Elektrische apparaten, lampen, batterijen 

• Elektro, grof vuil 

• En restafval 

94%
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81%

87%
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Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten
(GFT+E)

Glas

Chemisch afval

Ander afval

Weet niet

2.1 Als u kijkt naar afgelopen maand: welk huishoudelijk 
afval scheidt u?

(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=608)
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• Frituurolie 

• Frituurvet 

• Geen mogelijkheid tot scheiden van GFT + E 

• Grof afval: milieustraat 

• Grof vuil (3x) 

• Grof vuil naar de milieustraat 

• Grofvuil 

• Groot afval voor de milieustraat 

• Gtof huisvuil 

• Herbruikbare goederen en kleding 

• Hout 

• Ijzer, witgoed 

• Indien nog bruikbaar..... Kringloopwinkel 

• Kapsalon afval 

• Kleding (4x) 

• Kleding en textiel 

• Medicijnen 

• Metaal 

• Metalen spullen gaan naar oud ijzerman 

• Milieustraat 

• Millieustraat hout en dergelijke 

• Olie 

• Oud ijzer 

• Oude kleding 

• Oude spullen voor de kringloop, textiel naar de textielcontainer, ander afval naar de stort 

• Overig 

• Plastic en papier gaat soms bij rest 

• PM 

• Rest (3x) 

• Rest ... 

• Rest grijze container 

• Restafval (9x) 

• Restafval (altijd maar beetje) 

• Richting kringloop 

• Textiel 

• Textiel in containers of naar Ruilwinkel 

• Textiel, batterijen en electrische aparaten 

• Tuin zonder etensresten, groente en fruit ivm maden 

• Tuinafval 

• Tuinafval gaat in de groene bak 

• Vet 

• Vetten 

• Wij hebben  geen container voorgroente en fruit afval  in een appartement6 

• Zand en bladeren op de weg in de GTF bak! 
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Toelichting 
• Chemisch afval is een probleem dat moet ik met  de fiets naar de milieustraat brengen, bijna 

een  uur fietsen . (Regen, koud) 

• Chemisch afval komt bij ons per ter sprake als dit voorhanden mocht zijn en opgespaard om dit 
dan vervolgens naar de stort te brengen. 

• Etensresten gaan in de zomer vaak in de container die het eerst wordt opgehaald (grijs of 
groen) i..v.m. de maden 

• Gft alleen tuinafval, meestal 4x per jaar. Voedselresten niet. Rest van het jaar gebruiken we de 
groene bak om plastic zakken tijdelijk in op te slaan. Als daar een andere oplossing vóór kon 
komen.... ( bijv. Kliko met gescheiden indeling)... dan zouden we meer gft kunnen scheiden. 

• GFT+E kan ik niet gescheiden aanbieden op mijn adres (Brandevoort De Veste) 

• Groen afval gaat dus terug de tuin in. 

• Groente/ fruitafval komt in de zomer ivm stank en vliegjes niet altijd in de groene kliko terecht. 

• Heel omslachtig 

• Het gebeurt heel soms dat groenafval mee verdient in de bak voor restafval........ 

• Ik heb wel moeite met klein chemisch afval. Verzamel zaken jaren lang want weet niet goed 
waar het heen moet. Voorlichting! 

• Ik mis luiers en incontinentiemateriaal dit is bijna de helft van mijn rest container 

• Ik miste in het rijtje de grijze container 

• In klein appartement heb geen prettige ruimte om pmd, glas, gft, enz apart te bewaren tot 
ophalen. Containers bieden alleen ruimte voor rest en papier 

• Niet altijd duidelijk in welke bak afval mag. Zo hebben verschillende merken drinkpakken 
verschillende bakken als advies. 

• Overig afval kan ik op appartement niet gescheiden aanbieden 

• Plastic moet ik opslaan in plastic zakken, ik heb katten die de vleesbakjes heel interessant 
vinden. Dat betekent dat die plastic zak alleen niet werkt. Ik geef er geen prioriteit aan om een 
extra vuilnisbak aan te schaffen ook ivm beperkte ruimte in de keuken. Overige zaken worden 
door middel van een container opgehaald en zijn daarom voor mij praktischer. 

• Soms vraag ik mij af of bepaalde afvalstoffen ergens ingezameld worden voor hergebruik. 
Bijvoorbeeld de mantel van electriciteitsdraad (welke wij sinds in grote mate hebben daar mijn 
man elektricien is en wij het afvaldraad thuis strippen). Ik probeerde hier een antwoord op te 
krijgen via de afvalverwerker maar dat was heel lastig. 

• Tuinafval wel etensresten niet gescheiden 

• VOOR DE MILIEUSTRAAT WORDT HET MOMENTEEL OPGESPAARD I.V.M.CORANA. 

• We hadden afgelopen maand geen Chemisch afval maar anders zouden we dat ook scheiden 

• We hebben veel meer gft afval dan we met de groencontainer kunnen meegeven; daarom gaat 
er vaak tuinafval in de grijze bak. 

• We proberen het wel zo veel mogelijk te doen, maar zoals toelichting vorige vraag gebeurd het 
niet àltijd. 

• We scheiden wel tuinafval, maar geen etensresten. 

• Wegens ruimte gebrekt moet ik gft oa in potten doen. En plastic in een zak. 

• Wij hebben geen GFT+E container bij ons appartementencomplex 

• Wij kunnen niet apart groente-fruit en tuinafval inleveren omdat wij daar geen container voor 
hebben. Dat gaat dus bij het restafval. 

• Zoals het nu gaat bij de milieustraat op afspraak voortaan altijd doen dan chemisch afval beter 
kwijkt 
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Afvalsysteem 

Op dit moment betaalt ieder huishouden een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. 
Daarnaast zijn er ook andere afvalsystemen mogelijk. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat 
inwoners gaan betalen per keer dat de grijze container aan de straat wordt gezet, de hoogte 
van de afvalstoffenheffing af te laten hangen van de grootte van het huishouden of de 
feitelijke hoeveelheid afval van een huishouden. Hoe denkt u hierover? 

 

Op vraag "3 Kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat?" zijn de volgende top drie antwoorden 
naar voren gekomen: 

1. Het huidige systeem: ieder huishouden betaalt hetzelfde bedrag aan afvalstoffenheffing 
(44%); 

2. Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van de grootte van 
het huishouden (21%); 

3. Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal keer 
dat een huishouden de afval & Een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing 
afhankelijk is van het aantal kilo’s afval dat een huishouden (11%). 

Ander systeem: 
• Afhankelijk van grootte huishouden en tuin(grond)oppervlak. 

• Alleenstaande mensen hebben niet zoveel afval, als grote huishoudens. Dus is zo niet eerlijk 
verdeeld. 

• Als je bv gft en rest langer wacht komt er ongedierte op af 

• Ben woonachtig in een appartement waar dit anders is. iedereen betaald hetzelfde 
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bedrag betaalt met daar bovenop een bedrag per

keer dat de container wordt opgehaald

Een systeem waarbij de hoogte van de
afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal

keer dat een huishouden de afval

Een systeem waarbij de hoogte van de 
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van het huishouden

Ander systeem

Weet niet

3 Kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat?
(n=597)
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• Bij niet scheiden extra laten betalen 

• Diegene die meer afval produceert betaald meer 

• Een beloningssysteem waarbij je korting krijgt op de afvalstoffenheffing als je je afval goed 
scheidt. Een boete als je dat niet doet. 

• Een combinatie van aantal keren dat je iets aan de straat zet en het aantal kilo's dat je 
aanlevert. Zodat je met warm weer wel een bijna lege aan de straat kan zetten. 

• Een systeem waar de hoogte van de kosten niet negatief door wordt beïnvloed omdat bepaalde 
normen gehaald moeten worden. 

• Een vast bedrag naar grootte van het huishouden. Om 2 redenen. Bij een variabel bedrag 
bestaat de gelegenheid afval bij de 'buren'te dumpen. Wie maakt de straten en stoepen 
regelmatig schoon? 

• Hoe zit het bij apartementcomplexen met grote rolcontainers? 

• Ik woon aan een hofje waar bij alle 20 containers aan de straat staan daarom ieder een het 
zelfde laten betalen minder bij iemand anders ingooien 

• Is in app gebouw niet relevant . . . . 

• Mensen die afval scheiden moet je belonen! Zo motiveer je juist het scheiden van afval!! 

• Mij lijkt het meest voor de hand liggen om af te rekenen per aantal kilo's, de meester vervuiler 
betaald. 

• Per kilo is het gevaar dat heel de buurtnetwerk zijn afval gaat shoppen 

• Restafval naar gezinsgrootte en per keer, gft afval naar perceelgrootte en per keer. 

• Restricties aan of duurder maken van de grijze stroom alleen als het goed scheiden wordt 
beloond door bijv. vaker of goedkoper ophalen van de gescheiden stromen, ik ben anders bang 
dat eer meer illegale stort komt of meer vervuiling in de gesorteerde stromen 

• Ssisteem waar andere mensen niet de dupe van worden bij word vaak afveal gegooid die niet 
van mij is 

• Variatie in ophalen bakken. B.v. groene bak in de winter minder 

• Voor een grote container betaal je meer dan voor een kleine container dus is er al onderscheid. 
Dus mensen die meer afval aan de straat zetten betalen al meer. Prima zo. 

• Wij scheiden alles braaf en ik ken genoeg mensen die niet scheiden. Dat daar naar gekeken 
wordt, wie extra moeite neemt om alles te scheiden. 

• Wij wonen in een appartement daarom zijn andere systemen niet mogelijk 

• Zelfde aantal weken maar dan kliko wegen en per kilo 

• Zie vorige blok, zonder meer te betalen, anders word er een nog groter gemeentehuis gebouwd 

• Zoals het nu is het systeem want als je in een flat woont is dit systeem het beste 

• Zoals nu met kleine of grote kliko's 
 
 

Toelichting 
Het huidige 
systeem: ieder 
huishouden betaalt 
hetzelfde vaste 
bedrag aan 
afvalstoffenheffing 

• Als de bakken binnen moeten staan gaan ze snel ruiken,daarom gaat 
mijn voorkeur uit naar het huidige systeem. 

• Als er afgerekend wordt naar het aantal keren, dat een container geleegd 
wordt, bestaat het risico, dat mensen de containers van een ander vullen 
of nog meer afval op straat beland. 

• Als er een diftar systeem erin komt zal er ook meer gedumpt worden. 
Doe de huidige bedragen iets omhoog dan kun je ook extra plastic op 
komen halen. 

• Als er langere tijd tussen de ophaalsessies zit wordt het een 
onhygiënische boel 
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• Als je gaat naar aantal keer wordt er te lang opgespaard met ongedierte 
als gevolg, aantal kilo's niet te doen, dan gaan mensen dumpen in andere 
containers en worden containers in de buurt niet meer uitgeleend(wat 
nu heel vriendelijk nog wel gedaan wordt bij snoeiafval) 

• Als je per container gaat betalen kun je een hogere rekening krijgen dan 
wat de werkelijkheid is. Reden is dat er met regelmaat in containers die 
niet vol zitten door buurtgenoten wat afval in word gedaan als deze 
eenmaal aan de straat staan. Persoonlijk vind ik dat geen probleem 
zolang het netjes gebeurd. Iedereen heeft ooit meer afval dan wat er in 
past. 

• Als je per lediging moet betalen dan gaan mensen het op andere plekken 
gooien( bos kanaal enz 

• Als kosten per afvalcontainer gerekend worden gaan mensen sneller 
afval illegaal dumpen. 

• Andere systemen werken dumpen in de hand 

• Ben van mening dat de prijs niet bepaald hoeveel of minder je afval aan 
bied, je kunt beter de mensen beter opvoeden hoe ze het moeten 
aanbieden en aanspreken op hun gedrag bijv wanneer er verkeerd afval 
in de zak zit, zeg wat er verkeerd is. Nu blijft de zak op straat staan en 
wordt deze paar dagen later als nog van straat geplukt door SUEZ, deze 
personen doet dit vaker dan fout. Dit gebeurt ook met papier langs de 
container, blijft peer dagen op straat liggen en SUEZ pikt dit weer op.. 

• Bewustwordingsproces bij Jan met de Pet is belangrijk, maar het 
scheiden van afval op individuele woning nivo is natuurlijk totale onzin. 
Heel veeel moeite terwijl er bij vervuiling door derden, lees het niet goed 
of moedwillig niet goed scheiden, hele ladingen vol kunnen worden 
afgekeurd. Beter om op landelijk nivo een zeer  geavanceerd  afval 
scheidings systeem te ontwikkelen. Mensen kunnen dan gewoon alles op 
één hoop aanbieden, per saldo veel minder werk. 

• Bij de andere systemen gaat er zeker meer afval gedumpt worden in de 
vrije natuur 

• Bij extra kosten per keer zal m.i. de illegale dumping toenemen. 

• Bij het huidige systeem loopt men niet tegen overvolle containers aan. 
Vuilnis wordt uiterlijk binnen 14 dagen opgehaald. Voorkom 
stankoverlast 

• Collectiviteit! Alternatieven geven weer meer aanleiding om mensen 
tegen elkaar op te zetten ... 

• De laatste 2 zouden ook kunnen als daardoor scheiden gestimuleerd blijft 

• Een bedrag wat het nu is. En mensen zie vorige info ook eens aan 
pakken. Iedere 14 dagen ligt heel de straat vol met rotzooi. Om dat die 
mensen alles in een zak doen en buiten gooien bij het plastic af val want 
ja die zakken zijn gratis. 

• Een klein huishouden minder laten betalen is een slecht plan. Wij een 
gezin van 5 hebben een kleine bak half vol. De buren met 2 personen een 
grote bak met de deksel open. 

• Er word te veel gedumpt toename hierin juist te sturen lijkt me niet slim. 
Dit moet juist afnemen. Lagere kosten milieustraat. Niet per kilo. Enz enz 

• Er wordt hier ook afval in de containers van medebuurtbewoners 
gedeponeerd dus per keer betalen zou niet eerlijk zijn tenopzichte van 
mensen die hun afvalzakken in een andere container deponeren en zo 
niet hoeven te betalen 
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• Ervaring leert dat indien men moet betalen voor restafval, dat dit 
restafval in de parken en bossen in de omgeving wordt gedumpt. 

• Het huidige systeem voldeed naar mijn mening goed. 
Ga je een ander systeem invoeren dan bestaat de kans dat er meer 
zwerfafval komt 

• Het is niet zo dat kleine huishoudens veel minder afval hebben. Alle 
vlees, groenten ed die verpakt zijn met plastic gelden voor alle 
hoeveelheden. Of er nu 2 stuks of 6 stuks in een plastic verpakking zitten 
maakt voor het afval dus niets uit.  
Dus de grootte van een huishouden bepalend laten zijn is volgens mij 
niet eerlijk. 

• Het is te vergelijken met de zorgpremie. We betalen allemaal nagenoeg 
dezelfde premie. Daardoor komen de rijkere ook op voor de minder 
draagkrachtigen. 

• Huidige is prima, maar als je verandert in per keer, dan niet boven het 
bedrag uit kunnen komen van wat nu voor vast bedrag is. 

• Ik ben bang voor meer zwerfvuil en afval dumpen  als er extra betaald 
moet worden voor het 'netjes' weggooien van je vuilnis. 

• Ik ben erg bang dat er bij alle andere systemen veel afval in de wijk of 
natuur gedumpt gaat worden 

• Ik denk als mensen meer moeten gaan betalen er veel meer in de natuur 
of op straat terecht komt. 

• Ik denk dat een ander afvalsysteem dan het huidige leidt tot meer 
gedumpt afval in de natuur of andere afgelegen plekken. 

• Ik vind het zo als het nu geregeld is voor mij goed! Ik denk dat het ook 
duurder gaat worden als je per kilo gaat betealen. En als er minder vaak 
opgehaald wordt zal je zeker in de zomer te maken hebben met 
stankoverlast! 
Ik vraag me af hoe willen jullie op plekken waar gezamelijk afval 
verzameld wordt het afval per huishouden gaan berekenen. 

• Ik vrees dat als mensen per lediging of per kilo moeten gaan betalen er 
afval via de gratis afvalstromen wordt aangeboden terwijl deze daar niet 
in thuis horen. 

• In het verleden is de gemeente al eens beboet, omdat ze minder afval 
leverde dan was in geschat. Dit was een gevolg van goede scheiding van 
het afval 

• Jullie willen alleen maar meer geld 

• Mijn container zit vaak voor de helft vol en door de zon erop kunnen er 
maden in komen bij minder legen is de kans vele malen groter en is door 
mij een paar maal getest en elke keer raak.EN door voorbij rijden de 
auto"s word af en toe mijn container gevuld 

• Mijn inziens is het belangrijk dat correcte en voldoende afvalverwerking 
niet afhankelijk is van het budget van een huishouden om illegale 
afvalstort te voorkomen. 

• Mocht er per klikt of kilo betaald worden, dan moeten ze afsluitbaar 
worden! Nu regelmatig afval van anderen in onze bak (verzamelplaats 
met meerdere klojo’s) 

• Of kan ook per leeg making maar dan met soort slot erop dat niet iemand 
anders er wat bij kan gooien en op de vrachtwagen een centrale loper 
oog voor de opening van de container bij leeg maken  dan kan het zelfs 
per kg afval 
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• Omdat al het andere niet gaat werken. Als het per kilo of per geleegde 
container gaat gaan mensen rotzooi op straat gooien om het te 
voorkomen extra te betalen. Dat wordt nu al gedaan, bankstellen in de 
wijk etc. 

• Omdat mensen zijn afval kwijt moet zijn er mensen die ook afval bij 
andere in de containers doet. Ik doe dat zelf soms ook hoor. En dan is het 
niet goed dat je per kilo moet betalen.  
En dan zal het 

• OMDAT WIJ HET AFVAL STRIKT GESCHEIDEN AANVOEREN EN ONZE 
CONTAINER VAAK HALF  VOL  ZIT WORDEN ER DOOR BUURTGENOTEN 
AFVAL IN ONZE CONTAINER GEDAAN. ZOU HET PER LEGING GEDAAN 
WORDEN EN VERVOLGENS 4 WEKEN EEN "STINKENDE" CONTAINER 
ACHTER HET HUIS HEBBEN STAAN IS OOK NIET PRETTIG.  EN...MOETEN 
WIJ GEWOGEN KILO'S GAAN BETALEN EN DE BUURMAN DUMPT ER EEN 
HALVE CONTAINER BIJ ONS IN DAN BETAAL IK VEEL TE VEEL. 

• Onze gedachte is dat als men per kilo zou gaan betalen. 
er mensen zijn die de vuilnis in andere containers gaan gooien. 

• Wanneer er een per keer of per kilo systeem komt ben ik bang dat er 
dumping in het vrije veld plaats gaat vinden. Daarbij gebeurd het bij mij 
regelmatig dat anderen hun troep in mijn kliko erbij gooien. Dan zou ik 
moeten betalen voor een ander als ik dit niet in de gaten heb. 
 

Een systeem 
waarbij ieder 
huishouden een 
vast bedrag betaalt 
met daar bovenop 
een bedrag per keer 
dat de container 
wordt 

• - Vast bedrag en daar bovenop bedrag per keer indien het vaste bedrag 
dan lager is dan nu. 
- Nadeel van elke oplossing  anders dan huidige systeem is dat mensen 
afval gaan dumpen. 

• Alleen aantal keer dat een huishouden de afvalcontainer aan de straat 
zet verleidt mensen om afval elders te dumpen. 

• Dat lijkt mij de meest waarschijnlijke optie waarbij meteen al gescheiden 
wordt. Men past wel op in welke bak men welk afvalproduct aanbiedt. 

• De vervuiler betaald; dat is toch het eerlijkst 

• Dit systeem word in alle diftar gemeentes om Helmond heen gebruikt. In 
de betreffende gemeentes betaalt men een vast bedrag per jaar met 
daarbovenop een bedrag per lediging voor het restafval en GFT. PMD en 
papier word gratis opgehaald 

• Een klein huishouden kan meer afval produceren dan een groot 
huishouden. Een systeem waarmee bewust omgaan met afval wordt 
bevorderd zou beter zijn 

• Het wagenpark zal toch moeten blijven rijden met het personeel, dat zijn 
de vaste lasten. Dan kan het verschil alleen de hoeveelheid het verschil 
maken. 

• Ik ben wel bang voor veel meer dumpingpraktijken van afval dan. Daar 
moet dan wel streng op worden toegezien. 

• Ligt eraan hoe.hoog het vaste bedrag wordt. En iedereen wil vooral in de 
zomermaanden stankoverlast voorkomen. 

• Mijn keuze maar dan per kilo. Want er zit bij onze groen maar voor 10cm 
in. 

• Optie 3 vind ik het beste, maar ik vrees dat veel huishoudens hier 
misbruik van gaan maken. 

• Wij kunnen met een 2 persoons huishouden minder betalen. Maar ben 
bang dat er dan veel meer afval in de natuur gedumpt wordt. Dan ben je 
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nog verder van huis. 
 

Een systeem 
waarbij de hoogte 
van de 
afvalstoffenheffing 
afhankelijk is van 
het aantal keer dat 
een huishouden de 
afval 

• Dan zou voor het plastic afval ook een container moeten komen, met de 
huidige regeling voor de plastic zakken kan dat niet. Pluspunt is ook dat 
in de warme maanden je geen geuroverlast hebt, 's nachts geen beesten 
aan de zakken plukken omdat er toch een klein restje van voedsel in zit 
blijkbaar en het plastic afval niet ziet. (ik heb zelf een container hiervoor 
aangeschaft, ideaal) 

• De buren gooien vaak afval in onze container, ik wil een slot op de kliko 
zodat ze niks erbij gaan gooien bij individuele betaling. 

• Er dient wel onderscheid gemaakt te worden tussen groene en grijze 
container 

• Ik vind het heeeeel oneerlijk dat mensen die alleen wonen evenveel 
betalen als een gezin van 5. Ik vond de lasten als alleenstaande echt 
hoog. Daarbij zijn veel alleenstaanden relatief wat armer, zoals ouderen. 
Die hebben ook weinig afval . Ik kies niet voor het systeem van grootte 
van huishouden (wel super!) omdat ik juist het stimuleren van minder 
afval ook van belang vindt en dat staat er niet bij. Wie goed scheidt kan 
zo ook goedkoper uit zijn en dat is een soort beloning. 
 

Een systeem 
waarbij de hoogte 
van de 
afvalstoffenheffing 
afhankelijk is van 
het aantal kilo’s 
afval dat een 
huishouden 

• Bij systeem met frequentie betaal je ook bij half gevulde container 
evenveel als iemand die de container vol heeft zitten. Soms moet je de 
container half vol aanbieden i.v.m. geurontwikkeling en dergelijke. Op 
gewicht is dan eerlijker. Biologisch afbreekbaar moet in ieder geval 
goedkoper zijn dan ander restafval. 

• Dit systeem stimuleert her meest om zo min mogelijk restafval op te 
leveren. 

• Er zijn gezinnen die met 4en minder afval hebben dan mensen die met 
2en wonen  ligt ook aan het hebben  van huisdieren,  katten konijnen  ed. 

• Het meest eerlijk zou zijn dat de vervuiler betaalt dus systeem 4 of 5 
(afhankelijk van het aantal kilo's afval of op basis van de grootte van het 
huishouden). Tegelijk zit daar een risico aan dat het voor veel mensen, 
bijv. grote gezinnen te duur wordt waardoor er mogelijk mensen voor 
kiezen om afval ergens te dumpen. 

• Ik neig naar een systeem waarbij betaald wordt n.a.v. het aantal kilo's 
afval wat aangeboden wordt maar ben bang voor een toename aan 
illegaal afval dumpen. Ook weet ik niet hoe je zou moeten voorkomen 
dat anderen 's nachts afval in jouw container dumpen (afgesloten 
containers?) 
Wellicht een systeem waarbij je beloont ipv "bestraft"? Vooraf betalen 
en achteraf verrekenen met inachtneming van het aantal kilo's afval? 
Hoe minder afval, hoe hoger de teruggave? 

• Ik verwacht alleen dat veel mensen. Die een minder inkomen hebben het 
afval sneller gaan dumpen. 

• Je loopt wel een risico dat mensen hun afval gaan dumpen IPV aanbieden 

• Voorkeur om te betalen voor kilo’s ipv per keer. Omdat afval gaat ruiken, 
als je meer gaat scheiden blijft het langer staan wat de geur mi niet ten 
goede komt 

• Wij scheiden ons afval al sinds de groen bak er is, ik vind dat mensen die 
netjes alles scheiden beloond moeten worden door minder te betalen. 
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Een systeem 
waarbij de hoogte 
van de 
afvalstoffenheffing 
afhankelijk is van 
de grootte van het 
huishouden 
(kleinere hui 

• Betalen per diftar zorgt ervoor dat steeds meer afval illegaal in de natuur 
belandt. 

• Betalen per kilo is zeer slecht nu wordt er al gedumpt in andersmans 
kliko als de hunne vol is, zou ik dan moeten gaan betalen voor andere, 
niet de bedoeling 

• De door mij aangekruiste voorkeur is makkelijk door te voeren, kost 
weinig extra´s , en is afhankelijk van de gezinssamenstelling per 1 januari 
van het jaar en geldt dan voor het gehele jaar.. Elke andere oplossing, 
behoudens de huidige, werkt fraudemogelijkheden in de hand .Men kan 
bij elkaar afval in de container)s' gaan stoppen. Ik ben bang, dat er veel 
mogelijkheden kunnen worden gecreèerd voor burenruzies. Mij zijn uit 
het verleden in naburige gemeenten voorbeelden bekend, dat mensen 
´s-morgens zakken met afval in containers van mensen uit naburige 
gemeenten stopten. 

• De vervuiler betaald! Risico is als we geen vast bedrag betalen, een 
(asociaal) deel het vuil gaat dumpen en/of bij andere erbij doet om zelf 
niet te hoeven betalen. Helmond is een relatief arme gemeente, dus 
mensen zullen vanalles proberen.    Eigenlijk zou je moeten stellen dat je 
voor wen vast bedrag 20x per jaar je containers buiten mag zetten, voor 
iedere keer dat je meer je container(s) buiten zet, ga je extra betalen. 
Toch een prijs prikkel en de meeste mensen gaan toch niet exact tellen 
hoeveel ze hem buiten zetten. Na 1 jaar komt er een afrekening, en zien 
ze bijvoorbeeld 28x staan, 8x bijbetalen. Dan gaan ze wel opletten... 

• Een systeem waar je de huishoudens met het meeste afval het meeste 
laat betalen is het eerlijkst. Toch ben ik bang dat een bepaalde groep 
mensen die of het niet zo belangrijk vinden hoe er met het milieu wordt 
omgegaan of die het geld er niet voor over hebben het afval ergens gaan 
dumpen. Die laatste groep krijgt vaak al kwijtschelding wat ook niet altijd 
terecht is. 

• Gebruiker bepaald. Het huidige systeem is niet eerlijk voor kleine 
gezinnen. 

• Het aantal kilo's is in rekening brengen moeilijk en fraude gevoelig. 

• Het eerste en het laatste systeem, zijn mijns inzien veruit het beste, (bij 
laatste, klein huishouden alleen kleine containers)  de andere systemen 
smeken om fraude,  (kleding container) het plegen van een misdrijf en de 
werkgever, gemeenschap of natuur opzadelen met de kosten. In de 
meeste gevallen geld, de gemeenschap opzadelen met de kosten waarbij 
de totale kosten, hoger zijn dan bij vaste lasten, hierbij is rotzooien niet 
nodig 

• Ik denk wanneer het betalen wordt naar gezin dat er dan weer kinderen 
zijn die het vuil weer bij opa en oma dumpen in appartement gebouwenu 

• Ik wilde zeggen kilo's in de restafvalcontainer, maar: Hoe betrouwbaar 
zal de meting zijn? De juiste container voor de juiste bewoner? Afval 
dumpen in jou container door een buur als je naar werk bent en 
container staat aan de straat voor legen? 

• In principe vind ik een systeem per kilo restafval ook prima. Ik vind niet 
dat ik moet betalen n.a.v. het aantal keer dat ik een afvalcontainer aan 
de straat zet. Zeker in de zomer is dat geen goed idee 

• Jammer dat ik niet 2 punten in mag vullen , want ik zou met bij de 2e 
doelstelling ook kunnen vinden, 
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• Op aantal personen berekenen is beter dan aantal kilo’s. Dan wordt het 
zwerfafval nog meer; of men dumpt het bij n vreemde kliko. 

• Voor ons werkt het huidige systeem  prima, kan me voorstellen dat optie 
2 wellicht een stimulans kan zijn. 
Ik ben huiverig voor het afrekenen, nu is in onze straat het vaak dat we 
elkaar helpen als bijv de groenbak vol is dat we die bij elkaar vullen. Idem 
met ander afval, wellicht is dat dan geen optie meer. 

• Wanneer het per afvalcontainer gaat of per kilo, is het risico beduidend 
groter op zwerfafval en dumpingen. Een vast bedrag, afhankelijk van de 
grootte van het huishouden heeft mijn voorkeur. 
 

Ander systeem, 
namelijk: 

• Dat vind ik heel erg moeilijk te zeggen, omdat wij het afval altijd kwijt 
kunnen in de containers.  
Ik heb aangekruist wat volgens mij het meeste voor de hand ligt. 

• De  mensen die het goed doen belonen den niet straffen 

• Denk eraan dat je alleen maar meer zwerfafval gaat krijgen bij sommige 
constructies. Dat wil je niet!! Denk daarover na! 

• Ik vind de solidariteitsgedachte het meest sociale 

• Per keer of per kilo nodigt uit tot dumpen in de natuur. Dat zien we in 
het buitengebied erg vaak gebeuren door dorpelingen uit de omgeving. 
Naar grootte van huishouden is ook niet eerlijk omdat kleine gezinnen 
met een grote tuin dan onevenredig weinig gaan betalen voor hun 
groenafval. 
 

Weet niet • Dit is in onze situatie niet te benomen. Wij gebruiken met 171 
appartementen gezamenlijke containers voor plastic, papier en GFT. 
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Stimulering scheiden afval 

Om de kosten beheersbaar te houden en te zorgen voor een beter scheidingsresultaat zullen 
er maatregelen genomen moeten worden.  

De gemeente heeft twee plannen ontwikkeld om de Helmonder beter afval te laten scheiden: 
1. Het invoeren van een prijsprikkel (betalen per volume of aanbod container)  
2. Het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval 

 
Op vraag "4 In hoeverre bent u voor- of tegenstander van het invoeren van een prijsprikkel in de 
gemeente Helmond om de verwachte kostenverhoging te voorkomen?" antwoordt in totaal 42% van 
de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt 37% van de respondenten: "(sterk) 
tegenstander". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". 

Toelichting 
Sterk 
voorstander 

• Bij goed scheiden geld terug geven! 

• Elke inwoner moet wel over de goede containers beschikken, en men moet 
dan ook een hele grote boete zetten op afval dumping 

• Er bestaat wel een gevaar dat er misbruik van wordt gemaakt door afval elders 
in de natuur of bij anderen te dumpen. 

• Kijk naar de diftar gemeentes om helmond heen daar kost restafval ook veel 
meer per lediging dan GFT. 

• Per lediging van de container laten betalen, dan zet je idd pas de container 
buiten als die vol zit. en voor het plastic afval ook een container, zie mijn 
toelichting bij de vorige vraag. 

• Wederom met kanttekening over verhoogd risico op afvaldumpen 
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4 In hoeverre bent u voor- of tegenstander van het invoeren 
van een prijsprikkel in de gemeente Helmond om de 

verwachte kostenverhoging te voorkomen?
(Een prijsprikkel geeft de bewoners invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Bij 

goed afval scheiden gaan de kosten niet omhoog.)

(n=582)
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Voorstander • Beter scheiden en controles kunnen wellicht hieraan bijdragen, al zal dat 
laatste ook weer kosten geven want wie gaat dit controleren? 

• Dit is al zo als je de vasten lasten handhaaf en de volume variabel maakt. 

• Een juiste prijsprikkel werkt altijd stimulerend want mensen kijken altijd naar 
"wat het kost" 

• Het invoeren van een prijsprikkel vind ik goed, het verlagen van de 
inzamelfrequentie kan zwerfaval in de hand werken. 

• Het staat en valt met de hoeveelheid verpakking die aangeboden wordt door 
winkels, supermarkten en andere bedrijven. Ook daar moet de gemeente 
dwingende regels voor opstellen of in ieder geval bewoners adviseren hoe hier 
mee om te gaan, cq welke bedrijven, produkten en dergelijke duurzaam 
verpakt zijn. B.v met hulp van een website over duurzaamheid. Stimuleer 
bewoners om daar inkopen te doen. 

• Maar dan als prikkel een beloning (lees korting) als je je afval op de juiste 
manier aanbied (dus goed scheidt) en een boete als je dit niet doet. Zo hoeven 
degene die het goed doen niet te lijden onder degene die er een potje van 
maken 

• Maar hoop niet dat dat een dure investering is voor de gemeente 

• Tenminste als de gemeente zelf voor de omgeving zorgt! 

• Voor mij persoonlijk zou dat perfect zijn. Ik denk dat ik makkelijk 6 weken met 
1 restafval kliko kan doen dus zou me geld schelen. 

• Voorstander verlagen frequentie container, tegenstander per volume als hier 
gewicht mee wordt bedoeld. 

• Zie mijn toelichting bij punt 3 

• Zou het niet op gewicht rekenen om te voorkomen dat mensen hun afval in 
andermans container gaan stoppen 
 

Neutraal • Een bak voor alles 

• Hoe betrouwbaar zal de meting zijn? De juiste container voor de juiste 
bewoner? Afval dumpen in jou container door een buur als je naar werk bent 
en container staat aan de straat voor legen? 

• Ik denk dat belonen van gewenst gedrag (dus door een positieve prijsprikkel) 
beter werkt dat het straffen van negatief gedrag door een negatieve 
prijsprikkel 

• Maak eens een ander prijsprikkel. Laat het goedkoper worden voor diegene 
die goed scheiden. Is is het idee om juist meer geld uit de situatie te halen? 
 

Tegenstander • Als ik mijn container aan de straat zet kunnen andere bewoners in de straat 
eventueel nog afval in mijn container dumpen. Dus ik scheid mijn afval juist, 
maar vanaf het moment dat deze aan de straat staat heb ik geen invloed 
meer. Als er dan iemand zo vriendelijk is om extra afval in mijn container te 
doen krijg ik daar de rekening voor gepresenteerd. 

• Als mensen extra moeten betalen wordt er meer gedumpt. 

• Dan moet IEDEREEN zich daar aan houden! Wij doen dit al, maar er zijn 
mensen die het niks interesseert en dus zouden wij dan extra moeten gaan 
betalen, omdat ander inwoners zich er niet aan houden. Niet terecht! 

• Dit werkt illegale dumping in de hand. 

• Er wordt nu al volop illegaal gestort,denk als de prijs omhoog gaat dit erger 
wordt !! 

• Gaat toch niet werken, mensen minder gevoelig voor dan je denkt! 
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• Gemeente en andere overheden maken de vuilverwerking expres heel duur. 
vooral door uitbestedingen en eindeloze burocratie betreffende 
vuilverwerking. redentemeer om zelf een zeer geavanceerde vuilverwerker te 
ontwikkelen en alles inhouse te houden. 

• Heb een vrij grote tuin, kan nu al het tuinafval moeilijk kwijt, ik wil wel,per 
container betalen maar dan moet ik ook kunnen bellen voor extra legen 

• Het is mij niet duidelijk hoe de prijsprikkel moet gaan werken. Gaat het alleen 
om het volume van de grijze container, of ook van de andere twee? Of gaat 
het om de inhoud van de grijze container? (niet vervuild met gft etc?) Of ook 
om de inhoud van de groene en de papiercontainer? Hoe is de inschatting dat 
er illegaal gedumpt gaat worden? 

• Ik denk dat de Gemeente hierdoor het dumpen van afval op allerlei plekken 
waar het niet thuis hoort in de hand werkt. 

• Ik scheid alle afval en heb geen prikkels nodig!!!!!   
Het lijkt mij beter dat er op plekken gekeken wordt waar gezamelijk afval 
gescheiden wordt. En daar daar meer van jullie prikkels gepromood worden, ik 
denk dat daar een groot deel van het gescheiden afval probleem ligt. Ik ken 
plekken waar men  het daar niet  zo nauw neemt!!! 

• Ik vind een prijsprikkel alleszins redelijk, maar ben bang, dat mensen zich 
illegaal van hun afval gaan ontdoen. 

• Mensen gaan hun afval ergens anders dumpen 

• Mensen moeten meer inzicht krijgen in de kosten van afval verwerking, 
onbekendheid hierin is de grootste oorzaak voor slecht scheiden ( en de 
verhalen dat toch alles uiteindelijk verbrand wordt ) 

• Met huidige mogelijkheden kan ik niet goed scheiden 

• Net als eerder geschreven ben ik bang dat er veel gedumpt gaat worden in de 
natuur. 

• Niet controleerbaar om dat die veel hebben het in de bak van een ander gooit 

• Omdat onze gemeente veel mensen kent waar de prijsprikkel andersom effect 
zal hebben 

• Zie hierboven. Mensen zoeken een alternatief wat vaak dumping in openbare 
ruimte betekent... helaas.... 

• Zo ga je alleen maar meer zwerfafval krijgen! Hier wordt Restafval 1x per 2 
weken opgehaald (kleine container) minder kan echt niet. Daarnaast gooien 
de buren bij elkaar afval In de container als ze even meer hebben. Dat kan dan 
ook niet. 
 

Sterk 
tegenstander 

• Afhankelijk van de kosten! 

• Afval is afval. Men moet het toch kwijt. Die prikkel zal alleen maar tot ander, 
negatief gedrag t.o.v. een goede inzameling of hergebruik leiden. 

• Afval ophalen is gewoon een gemeentelijke plicht. Niet zo moeilijk doen. Ook 
grof vuil zou (net als vroeger) moeten worden opgehaald. Wellicht 1 x per 3 
maanden spullen aan de straat kunnen zetten. Dumpingen zijn het gevolg van 
teveel regelgeving. Stort is te duur voor veel mensen. 

• Als je een prijsprikkel hanteert, gaan mensen afval dumpen in de natuur of 
elders 

• Anders komt er nog meer rommel overal te liggen!! 

• Dan wordt er nog meer afval gedumpt 

• De kans is groot dat mensen afval gaan dumpen. En per volume heb je veel 
kans dat mensen bij jou in de kliko gaan dumpen waarvan de bewoner dan de 
prijs moet betalen. 
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• De prijsprikkel moet aan de voorkant van de afvalketen zitten. Dus bijv. 
verpakkingsmateriaal zwaar belasten. Het gebruik van materialen die niet of 
moeilijk gerecycleerd kunnen worden zwaar belasten. Dan Komt er vanzelf 
minder afval en heeft de burger een keuze. 

• Degene die goed scheiden zouden gestraft worden door de slechte scheiders. 

• Dit zorgt ongetwijfeld voor illegaal storten van het afval 

• Doordat de bewoners al alles gaan scheiden, zouden de kosten in principe 
lager moeten worden. Ik vind, voor wat, hoort wat. 

• Een prijsprikkel werkt m.i. averechts. De prijsprikkel, waarmee de bewoners 
zelf invloed hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing, leidt er m.i. toe 
dat mensen andere manieren gaan zoeken om de kosten laag te houden Dit 
zal dan illegale dumping worden (of de container van de buurman 
volstoppen). Doel moet zijn dat het afval goed gescheiden wordt. Toezicht 
daarop en bijbehorende waarschuwingen en evt. boetes (bijv. in vorm van 
procentuele verhoging van de afvalstoffenheffing of verlaging bij "goed 
gedrag" (soort van bonus/malus zoals bij autoverzekeringen) werken dan m.i. 
beter. 

• Een prijsprikkel zorgt dat je (rest)afval gaat dumpen of zelf verbranden. 
Een ander probleem is dat buren of afvaltoeristen jouw container gaan 
bijvullen als die niet geheel vol zit. Dat geeft een hoop stress... 

• Er gaan meer afvaldumpingen komen. 

• Er zal vaker afval illegaal gedumpt worden. Nog eens duidelijke voorlichting, 
ook in andere talen bv Pools, geven 

• Gaan alle containers dan voorzien worden van een slot.? Zo niet dan kan 
iedereen vuilnis bij de ander in de container stoppen en de ander laat jou er 
voor betalen. 

• Gaat ten koste van de mensen die wel nu scheiden. Daar is dan geen 
tegemoetkoming voor. 

• Gaat veel zwerfafval komen, zeker in de kansarme wijken 

• Geeft waarschijnlijk onnodig veel dumping in de natuur , met nog hogere 
opruim kosten. Als ik nu zie wat er hier al langs de weg(Kanaaldijk en 
lungendonk) en de omgeving Eindhovens kanaal / Groot Voor gedumpt wordt 
dat is al vreselijk 

• Het zou vreemd zijn nog eens extra te moeten betalen om je afval kwijt te 
kunnen. 

• Hoe duurder het wordt, hoe meer afval in de natuur beland. Loop daarvoor 
eens door het buitengebied. 

• Ik ben bang dat er mensen zijn die hun restafval gaan dumpen op straat of in 
het bos !!!!   Als ik nu ga wandelen zie ik al overal troep liggen. Vooral op 
hangplekken van jongeren. 

• Ik denk dat het dan voor zal komen dat buren hun afval bij jou in de container 
doen als die buiten staat. Op deze manier moet je meer betalen als zou 
moeten. Onacceptabel en het zal meer afvaldumpingen in de hand werken 

• Ik wil niet betalen voor andere mensen  als die hun afval in een andere 
afvalbak doen  en al vele jaren doen wij in onze buurt elkaar  de groene bak 
van buren  lenen indien nodig 

• Je krijgt zo weer afvaldumping in de natuur. 

• Maak het scheiden van afval makkelijker te doen. Nu zie je soms door de 
bomen het bos niet meer. Denk maar eens aan het scheiden van plastic. Het 
ene plastic mag wel, het andere niet, wel melkpakken maar chips verpakking 
mag weer niet. Het is soms om gek van te worden. 
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• Meer kans op illegale lozingen. 

• Mensen met incontinentiemateriaal dus lees chronisch zieke gaan weer meer 
betalen 

  
• Moet ik bij mijn afval blijven tot het opgehaald is (anders gooien andere 

mensen erbij kan van alles zijn )  j10 jaar geleden moest men in Deurne per zak 
betalen brachten mensen het mee naar helmond en zetten het ergens neer 
zodat Helmond het opruimde . PLUs mensen gaan het iligaal dumpen dat is 
nog duurder 

• Nog meer zwerf afval en dan gaat er een deel in de groene container. 

• Ook hierbij is hetzelfde. Als je container aan de straat staat weet je niet wat er 
nog word in gegooid. Je hebt hier geen controle over. 

• Prijs prikkel werkt vaak averechts. Het zal in een gemeente als Helmond 
eerder negatief uitpakken dan positief! 

• Probeer mensen meer mogelijkheden te bieden om afval te scheiden met 
uitgangspunt Max 3 klikos  ipv meer te laten betalen (we zitten niet te 
wachten op nog meer klikos - 3 klikos, pmd, oud bak voor papier, emmer vóór 
glas, tasje voor emballage, zakje KCA, etc... de garage en tuin staan vol 
vanwege afval scheiding en nu wordt t nog duurder gemaakt? Kan ik beter 
afval opsparen en elke 2 weken 1 aanhanger afval naar de milieu straat 
brengen - lijkt mij voordeliger dan nog meer betalen voor de klikos) 

• Producenten moeten minder verpakkingsmiddelen gebruiken. 

• Stimuleert alleen maar nog meer dempingen in bijv bos. Afvalafvoer is al zeer 
duur. 

• Uitgelegd bij vorige vraag, fraude en plegen van misdrijf 

• Veel mensen zullen door deze maatregel afval op een andere manier dumpen 
zodat ze geen extra geld hoeven betalen.   Voor onze natuur is de huidige 
manier het beste 

• Verlagen van de inzamelingsfrequentie is niet haalbaar, de container zit nu al 
vol bij eens in de 2 weken.  
Betalen per gewicht vindt ik geen optie, want het komt regelmatig voor dat 
andere buurtbewoners hun afval bij een ander in de container stoppen, dus 
dit zou heel oneerlijk zijn. 

• Voorlichting geven zodat mensen zelf bewuster worden van de noodzaak van 
scheiding afvalst. 

• Waarom hier bewoners straffen voor hun goed gedrag, terwijl Amsterdam 
geheel niet aan scheiding doet. Daar gaat alles in de ondergrondse containers. 

• Waarom kan er nu NOOIT een positieve prikkel gegeven worden. En maar 
duurder en duurder maken dat is het enige wat er kan. 

• Wij scheiden zo goed mogelijk ons afval. Het afval wordt 1x per 2 weken 
opgehaald. 's zomers kan het dan gebeuren, als je de juiste afvalscheiding 
toepast, dat jouw container bijna wegwandeld door al het ongedierte wat zich 
erin heeft kunnen ontwikkelen. OOk daar hebben we iets op bedacht, maar 
daar zit natuurlijk wel een limiet aan. 

• ZIE HET ANTWOORD DAT IK GEGEVEN HEB BIJ DE VORIGE VRAAG. PER KILO 
MET HET RISICO DAT MEN ONZE (HALF GEVULDE) CONTAINER GAAT 
AFVULLEN. 

• Zie reactie bij vorige vraag 

• Zie vorig antwoord (zwerfafval en dumpingen) 

• Zie vorige opmerking 
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• Zo lang je geen opstappeling krijgt in afval of extra kosten stimuleerd het mij 
om te scheiden 
 

Weet niet • Dan kun je voortaan bij je container staan waken omdat andere mensen hem 
anders vol stoppen. Zal veel ruzie in de buurt door gaan komen. 

• Dat hangt af of dit per gezin wordt berekend, of de hele gemeente. 

• Ik bed dat er dan juist meer zwerfvuil komt. 

• Kan hier niet over oordelen daar wij in een appartement wonen met 72 
woningen 

• Mensen gaan dan bij andere in de bak gooien of dumpen als ze extra moeten 
betalen 

• Zie de toelichting bij 3. 
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Op vraag "5 In hoeverre bent u voor- of tegenstander van het verlagen van de inzamelfrequentie van 
restafval in de gemeente Helmond om de verwachte kostenverhoging te voorkomen?" antwoordt in 
totaal 22% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt 58% van de 
respondenten: "(sterk) tegenstander". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Tegenstander". 

Toelichting 
Sterk 
voorstander 

• Beide moet lukken, er moet wel een prikkel zijn 

• Bij ons in de grijze container makkelijk 4 weken in en in de groene in de zomer 
ook maar in het voorjaar en najaar bij meer snoeiafval kan ik hem liefst elke 
week leven maar grijs gewoon om de 4 weken is prima 

• Dit geeft juiste prikkel in mijn ogen, wanneer restafvalbak vol is moet men wel 
gaan scheiden. En sinds wij PMD scheiden zit onze restafvalbak (kleine bak) 
normaliter maar voor 1/3 vol. 

• Indien afval correct wordt gescheiden, zal er ook zeker beduidend minder 
restafval zijn. Ik heb in een huishouden met 1 volwassene en 2 tieners 
gemiddeld een HALVE kleine bak restafval (140 liter?) per 2 weken! 

• Kijk naar de diftar gemeentes om helmond heen. In alle gemeentes om 
Helmond heen word een keer per maand restafval opgehaald. GFT een keer 
per twee weken in de zomer en in de wintermaanden is het 1 keer per maand. 
Er zijn ook een tweetal gemeentes die in de zomer elke week GFT inzamelen. 

• Met als uitzondering de zomermaanden omdat dan het afval overlast kan 
geven als het te lang blijft staan 

• Niet doen. Minder inzamelen betekent dat afval langer in de tuin staat, stank 
en ongedierte!!! 
 

Voorstander • Dan moet wel de frequentie van de groenbak inzameling omhoog, zodat 
minimaal 1x per week je etensresten opgehaald worden (ivm maaien!) 

• Ik ben alleenstaand en scheid alle afval. De kliko voor restafval zet ik ook nu al 
slechts eens per maand aan de straat. 

• Ik ben hiervoor . Ik ben alleen bang dat er meer afval op straat of plantsoenen 
komt te liggen. 

• Maar hoop niet dat mensen dan afval elders gaan dumpen 
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• T.a.v. de groene container kan er een duidelijke seizoensdifferentiatie worden 
toegepast; b.v. van november t.m. maart 1x per 4 weken en van april t.m. 
oktober 1x per 2 weken (i.v.m. tuinafval en stankoverlast). De grijze en de 
papiercontainer 1x per maand. Plastic, blik  e.d. afval: de plastic zak 1x per 2 
weken i.v.m. stank 

• Voor restafval OK.  
Voor andere soorten minder geschikt, want dat hangt veelal van de periode af. 
In lente/zomer zal het minder vaak ledigen van de GFT container zeker niet 
gewenst zijn i.v.m. stank en volume van het afval (container sneller vol). 

• Voorkeur gaat veel meer naar prijsprikkel 
 

Neutraal • Dat zal het probleem niet oplossen. Dat zal alleen maar zorgen voor meer afval 
en vervuiling in de wijk 

• Gft zou bv minder kunnen worden opgehaald. 

• Ik zou in de zomer het vaker ophalen omdat het gaat stinken door de warmte. 

• In ons app gebouw werkt het nu best ok 

• Jullie doen toch waar jullie zin in hebben vul dit nu in maar heeft eindelijk geen 
zin alles is al geregeld 

• Zie antwoord bij vraag 5. 
 

Tegenstander • 1x per 2 weken is prima. Minder kan echt niet! 

• 2 wekelijks is wel de max 

• Bedenk eens wat dit doet met maden in de periode mei-september... waanzin 
- zal leiden tot meer afval dumpingen 

• Bij verlaging van de frequentie zal m.i. illegale dumping toenemen 

• Dan in de zomer vaker ophalen als in de winter vanwege stank. 

• Dan zit ik straks in de stank van anderen 

• De frequentie moet hetzelfde blijven. Het is alleen aan de mensen zelf of ze de 
kliko buiten zetten ja of nee. Als je de kliko dan een keer buiten zet, moet hij 
bij het legen gescand worden zodat bij wordt gehouden hoe vaak per jaar je 
de kliko laat legen. 

• Denk dat er dan nog meer illegale dumpingen gaan komen 

• Dit is naar mijn idee een prikkel voor illegale stort en vervuiling van de 
gesorteerde stromen 

• Door de frequentie te verlagen blijft afval langer in de container staan met 
kans op meer stank en ongedierte. 

• Er zijn situaties waar je soms meer restafval hebt. Als dan ook nog de 
frequentie omlaag gaat wordt er een overschot aan restafval gecreëerd. Veel 
mensen zullen dan andere 'oplossingen' zoeken 

• Gezin van 6 personen, leging tweewekelijks echt nodig! 

• Ik denk dat de Gemeente hierdoor het dumpen van afval op allerlei plekken 
waar het niet thuis hoort in de hand werkt. 

• Ik denk dat je dan toename van stank en ongedierte krijgt 

• Ik denk dat mensen het gaan 'dumpen', ikzie nu al mensen dingen in de gele 
bussen weg gooien. 

• In bepaalde gevallen ( stinkende waren) moet de mogelijkheid er zijn om met 
de huidige ophaalfrequentie door te gaan. 

• In de zomerdag heb je altijd tijden dat er ongedierte op af komt. Bij minder 
inzamelfrequenties gaan mensen bij elkaar in de container dumpen 

• Krijgen we meer ilegaal storten lijkt mij 

• Met name wegens stank 
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• Niet verlagen om illegaal storten te voorkomen 

• Om gezondheids aspecten en stank overlast 

• Omdat de mensen die het goed doen dan ook met een volle container komen 
die stinkt bij 30 graden. 

• Ongedierte, stank 

• Risico op stank, ongedierte, te volle containers etc. neemt toe. 

• Verzamelcontainer is nu al overvol. 

• Wel een mogelijkheid is de groencontainer in de wintermaanden te halveren. 
Dan is het tuinafval nihil en het rotten van het groente en fruit afval staat dan 
toch koel. 

• Wij hebben een kleine container bij een huishouden van 2 personen. Deze bak 
moet gewoon iedere 2 weken worden geleegd ook i.v.m. stankoverlast in de 
zomer. 

• Wordt de frequentie langer, dan gaan ( zeker bij warm weer ) de containers 
leven en zal er meer in de openbare ruimte worden gedumpt 

• Zelfde reden als in vraag 4 

• Zie vraag 4 

• Zwerf afval, dumpingen en besmettingen in reeds gescheiden afval gaat alleen 
maar toenemen. bij een klein percentage aan besmetting is de kosten baten 
analyse al negatief. 
Ik hoorde en las dat bij et ingezamelde textiel in 2019 al meer dan 30 procent 
grijs afval zat. 
 

Sterk 
tegenstander 

• 's Zomers stankoverlast 

• Afval langer dan 2 weken in een donkerkleurige container bewaren lijkt me 
slecht ivm hygiëne en stankoverlast.  
De situatie rondom de beperking van het gebruik van de milieustraat laat zien 
dat als mensen hun afval niet op de reguliere manier kwijt kunnen dat ze het 
meer gaan dumpen. 

• Als men freq. verlaagt en men heeft afval over, dan wordt het elders gedumpt, 
met alle gevolgen van dien. 

• Bakken gaan in de zomer nu al erg stinken  ( en leven) 

• Bij restafval zitten soms ook voedsel resten als vlees afvallen langere tussentijd 
zorgt voor meer kan op ongedierte 

• Containers zitten nu al meer dan overvol bij appartementencomplexen. 

• Dan komt er weer meer afval terecht op de verkeerde plekken. 

• Dan komt er zeer zeker meer zwerfvuil 

• Dan past er niet genoeg in de container en moet ik het vuil buiten container 
opslaan. Ik ben geen voorstander van dumpingen, maar dat zou dan eigenlijk 
wel verleidelijk worden omdat ik mijn afval niet meer kan opslaan of het erg 
gaat stinken in de zomermaanden. 

• De gemeente kan ook bezuinigingen op andere zaken. Niet altijd bij de burger 
halen. Bijvoorbeeld niet van die dure muurschilderingen!!! 

• De inzamelingsactie van de groene container zou in de zomer wanneer het 
warm is elke week opgehaald moeten worden, de maaien , , ,ongedierte + 
stank Is dan erg en dan doe ik niet mee (zomers is het een ramp) 

• Dit creeert meer zwerfafval. Mensen dumpen vuil in kliko van de buren of 
buurt verderop.. 

• Dit leidt tot afvaldump 

• Dit leidt tot overlast, stank en illegaal dumpen. Maak alles zo gemakkelijk 
mogelijk en regel met prijs. 
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• Een huishouden zoals ikzelf (2 ouders met 2 kinderen) met kleine containers 
kom net uit. Door verlaging van de frequentie redden we het niet. Een grote 
container is geen optie. Plaats gebrek! Dan nog liever iets meer betalen voor 
een hogere frequentie of per keer dat hij aan de straat gezet wordt. 

• Gaat behoorlijk stinken en ongedierte krijgen. Twee weken zoals nu gaat naar 
net goed. Met al die maaien vliegen en muizen. 

• Gaat niet in een appartementen complex, het zou nog veel meer rotzooi en 
ongedierte geven . 

• Gewoon zo behouden veroorzaakt minder overlast van alles 

• Helmond wil gescheiden afval. De bewoners hoeven dan niet de du pen te 
worden van minder vaak rest afval ophaaldagen. Als men een elektronisch 
apparaat koopt zit er piepschuim bij, zodanig dat een rest afvalbak dan al voor 
de helft vol is. Met twee apparaten is de bak vol. Het mag niet bij plastic 
gedaan worden. Dit zal ook meer leiden tot illegaal dumpen. Ook hondenpoep 
mag niet in de gft bak. Hierdoor is dan een grotere vliegenplaag. Met de 
ondergrondse in Amsterdam is daar zo goed als geen vliegenpkaag 

• Het afval in de container stinkt na 2 weken al vaak enorm. Je ruikt het ook als 
je over straat langs een aantal containers loopt op de ophaaldag. Nu tijdens de 
coronacrisis was ik ook blij als de container met de vele gebruikte papieren 
zakdoekje weer werd opgehaald. Twee weken is dan een lange tijd. Met de 
kleine plaatsen in de binnenstad staat de container vaak in de doorloop. 

• Ik ben bang dat er ongedierte in mijn bakken komt 

• Ik ben bang dat mensen dan gaan dumpen. 
Vooral 's zomers gaat het ontzettend stinken. 
Nog niet te spreken over het ongedierte wat het met zich nee gaat brengen. 

• Ik kan je voorspellen dat het een grote vuilnisbelt wordt in de stad. 

• In de zomer kruipen de maden nu al uit de container 

• Je hebt langer het afval op je eigen werf. En meer kans op ongedierte. 

• Je hebt nu, zeker in warmere periodes erg veel last van ongedierte. Wanneer 
de frequentie omlaag gaat, wordt dit nog erger met alle gevolgen van dien! 

• Kans op maden en ongedierte waar de containers staan. Ben nu eindelijk van 
de ratten verlost. 

• Kans op veel meer zwerfafval en stinkende kliko's. 

• Komen nu net telkens uit met het ophalen en afval 

• Luiers van twee kinderen, in bijv Veghel kun je deze gratis afvoeren,  hier niet.  
Dit zou mi wel zo netjes zijn. 

• Met name in de zomermaanden kan ook restafval door warmte een onfrisse 
geur afgeven. Verder ben ik bang dat sommige mensen het afval in de vrije 
natuur dumpen. 

• Niet iedereen heeft de mogelijkheid zijn container buiten te zetten. Inde 
warmere maanden ( en die hebben we steeds vaker) is de geur dan niet te 
harden. Dus graag frequentie behouden 

• Nog meer troep in de Natuur       

• Om het afval dumpen tegen te gaan 

• Omdat 1 keer in de weken al niet veel is vooral in de zomer ivm met maaien en 
stank 

• Op die manier vergroot je het afval dumpen en de rotzooi. Ook stank. Dit kan 
alleen wanneer plastic, papier en gft vaker opgehaald worden. 

• Stank en ongedierte overlast wordt dan in de hand gewerkt. Het “storten” van 
afval bij parkeerplaatsen en bossen. 

• Tegenstander ter voorkoming dumpen afval 
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• Verwacht dat er afval illegaal gedumpt gaat worden, de containers zijn nu vaak 
al tjokvol bij 1 wekelijkse 

• Vind dit een slecht voorstel. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de 
hoeveelheid restafval.   
Hierdoor zou je kunnen krijgen dat  nog meer mensen zomaar ergens een zak 
afval droppen. ( Wat nu al te vaak gebeurd!) 

• Voorstander , maar dan moet alles gescheiden worden verzameld, dus ook de 
gft 

• Wij scheiden zo goed mogelijk ons afval. Het afval wordt 1x per 2 weken 
opgehaald. 's zomers kan het dan gebeuren, als je de juiste afvalscheiding 
toepast, dat jouw container bijna wegwandeld door al het ongedierte wat zich 
erin heeft kunnen ontwikkelen. OOk daar hebben we iets op bedacht, maar 
daar zit natuurlijk wel een limiet aan. 

• Zeker tegen in de zomerperiode. Vele mensen hebben een kleine tuin waar de 
afvalcontainers echt gaan stinken in de achtertuin 

• Zie antwoord vorige vraag 

• Zie vorige toelichting 

• Zo komen er meer dumpingen en het opsparen van afval zal zeker bij mensen 
met alleen of zelfs geen balkon tot stankoverlast gaan zorgen, niet te spreken 
van ongedierte. 

• Zo lang je geen opstappeling krijgt in afval of extra kosten stimuleerd het mij 
om te scheiden 

• Zolang er nog steeds coronamaatregelen zijn mbt de milieustraat zijn en 
zolang de gft bak om de 2 weken tijdens de zomerperiode wordt geleegd, het 
incontinentiemateriaal niet apart kan worden aangeboden zullen er veel tegen 
zijn. 
 

Weet niet • Dan moet de verpakkingsindustrie ook aangepakt worden!! 

• Dit is uiteraard afhankelijk van de nieuwe inzamelfrequentie, en de 
mogelijkheid voor de inwoners om laagdrempelig zelf afval te kunnen 
afvoeren naar de milieustraat indien dit noodzakelijk cq gewenst is. 

• Zie toelichting bij 3. De situatie bij ons is dat er veel verhuizingen zijn, jonge en 
ouder bewoners. Het aanbod van de hoeveelheid afval is hierdoor heel divers. 
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6 Heeft u een andere suggestie om afval beter te scheiden en/of de kosten van afval beter te 
beheersen? 
 

Op vraag "6 Heeft u een andere suggestie om afval beter te scheiden en/of de kosten van afval beter 
te beheersen?" antwoordt 29% van de respondenten met een suggestie om afval beter te scheiden 
en 16% van de respondenten met een suggestie om de kosten van afval beter te beheersen. 50% van 
de respondenten had geen suggestie. 

Suggestie om afval beter te scheiden: 
• Afval kan beter gescheiden worden door professionele recycling bedrijven 

• Als ik moet anrwoorden  op bevel doe ik niet meer mee 

• Aparte kliko voor plastic en duidelijkheid geven wat wel en niet mag. 

• Apparte containers neerzetten . 

• Bedrijven en gestapelde bouw ook laten scheiden 

• Begin bij de overheid, zorg dat het plastic niet meer gemaakt wórdt. 

• Belonen 

• Belonen als er goed worst gescheiden 

• Beloning , hoe minder grijs hoe goedkoper 

• Beloning voor mensen die goed scheiden 

• Beloningssysteem, betalen per kilo 

• Beloon bewoners bij "goed gedrag" controleer op kwaliteit van scheiding en beloon (of "straf") 
bewoners met een procentuele spaarpot voor de afvalstoffenheffing van volgend jaar 

• Beter aangeven waar het twijfelafval hoort. 

• Betere controle steekproef en in Engels en Pools uitleg van het systeem 

• Betere mogelijkheden bieden mbt gft in de zomermaanden 

• Betere voorlichting 

• Bewoners in formeren en actief stimuleren door doelgericht informatie te geven over bedrijven 
in de regio die voldoen aan de duurzaamheidsnorm mbt verpakking, afval, energiegebruik, 
ecologie, enz.... 

• Bewoners van Helmond bewuster maken van het nut van gescheiden afval via artikelen in de 
wijk-week  bladen, kranten, politiek. 

• Bewustwording campagne 

• Biedt ook een klikotje aan om het plastic in te doen. Ik heb een kliko gekocht waar precies een 
zak in past. Daardoor zit ik niet met een zak te hannessen die steeds omvalt of die open staat en 
ongedierte aantrekt. 

• Bij de afvalapp, de scheidings info prominent op de voorgrond plaatsen en hier veel publiciteit 
aan geven 

• Boete vooral bij rest afval 

• Boetes bij niet scheiden. 

• Burgers attent maken op hun verantwoordelijkheid 

• Bv statiegeld op petflessen 

• Centrale inzamelplekken voor tuinafval gedurende gehele jaar! 

• Container met meerdere vakken. Al die losse bakken chemisch afval- glas- is vervelend. Daarbij 
kartonnen dozen tegenwoordig kun je niet meer kwijt. Klein maken om in container te passen is 
vervelend. Zeker in huidige maatschappij met veel thuisbezorging 

• Container voor plastic ipv de zakken. Makkelijker inzamelen en beter voor het straatbeeld 

• Controleren (steekproef) met risico van (hoge) boete, voorlichting 

• De jonge gezinnen een  brochure toe te sturen, want ik denk dat daar nog veel winst valt te 
behalen 

• De mensen opvoeden. 
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• De onnoemelijk vele zakken van het plastic afval, is bij velen een doorn in het oog. Vooral met 
het tegelijkertijd ophalen van GFT en papier. 

• Decentrale milieustraten zoals in België 

• Dit ligt vooral bij de mensen, zelf discipline. 

• Diverse grondcontainers die je met een pas moet bedienen 

• Door de corona zijn er meer mensen thuis dus nu is het anders dan normaal maar ik scheid 
gewoon goed of maak het goedkoper dat de mensen beter scheiden 

• Door politie agent te spelen.doorgeven aan de gemeente welke huishoudens het afval maar 
door 1 container gebruikt word. 

• Dubb containers plaatsen de auto s rijden soms maar voor de helft gevuld. 

• Duidelijk communiceren wat in welke bak moet. 

• Echt boetes uitdelen of zelfs hoger in rekening brengen voor wie niet scheidt. Soort rode kaart. 

• Een aparte bak voor plastic afval. 

• Een minicontainer voor gft vanuit de keuken en een container voor plastic. 

• Een speciale afsluiting/ton voor plastic, aangezien het in de zomer stinkt (ondanks afspoelen 
verpakking) 

• Elke week ledigen van containers vooral in warme dagen 

• Frequenter chemisch afval e.d. inzamelen. Veel meer korven plaatsen in de herfst. Positieve 
prijsprikkels. 

• Frequentie ophogen. Elke week iedere container. Vooral in de zomer. 

• Geef ieder huishouden een compostbak in plaats van een groene container. Deze kan op 
gezette tijden opgehaald worden. Zo begint het composteringsproces al direct thuis bij de 
huishoudens. 

• Gft afval container vervangen door een emmer die jezelf in een centrale stort kunt leeg gooien 

• Glasbak bij mensen thuis aanbieden als ze dat willen 

• Glasbakken in de buurr 

• Gratis grote gft container 

• Grip auto 

• Groen bakje voor op de aanrecht met afbreekbare zakjes, die in de groen container mogen 

• Groente en etenresten etc wekelijks ophalen om te voorkomen dat er beestjes krioelen bij 
warm weer. 

• Grof afval zoals vroeger weer ophalen 

• Grof vuil ophalen weer makkelijker maken of milieustraat dichter bij voor afval... 

• Haal luiers etc ook apart op 

• Helmonders moeten zelf bewust beter scheiden maar ik weet niet hoe je die mensen kunt 
bereiken want diegene die dat nu niet doen, doen het waarschijnlijk dan ook niet .puur 
desinteresse 

• Het “belonen” van het overige afval en boete op het restafval. Prijs restafval verdubbelen of 
wat nodig is om uit de kosten te komen en door overig in te leveren ontvang je bonuspunten 
die verrekend worden bij de aanslag van het nieuwe jaar. 

• Het aanbieden van recycle afvalstromen beter toegankelijk maken (bv. meer lokaties waar 
papier, plastic, chemisch afval en electronische apparaten kunnen worden ingeleverd). 

• Het bij brengen van de situatie hoe het beter kan. Mensen zelf de verantwoordelijk maken wat 
ze aan het doen zijn. Eventueel kosten verlaging voor juist scheiden 

• Hierop controleren 

• Hoge straffen voor die zich niet houden aan de maatregelen 

• Houden zo als het was de vuilniswagen moet toch door de straat rijden 

• Ik denk een beloning tegenover zetten. Dan willen mensen wel eraan meewerken. 

• Ik denk om klein chemisch afval daar een kleine kontener af te geven wand ik verwacht dat er 
veel mensen zijn die denken van het is maar heel klein. 
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• Ik scheid het afval al en dat blijf ik doen dus laat alles bij het oude..... 

• Ik vind dat het inleveren van grof vuil bij de milieu straat gratis moet zijn,vooral om zwerfafval 
te voorkomen 

• In apostelwijk zijn kleine groencontainers verspreid , dat werkt goed 

• Intensievere voorlichting. 

• Is toch al goed geregeld 

• Juist goedkoper maken zodat mensen daarom scheiden!!! 

• Kijken naar mogelijkheden om bijv. Bouwafval te scheiden zoals tempex en mantel van 
stroomdraad 

• Klein chemisch afval weeft ophalen in de wijk, of inleverpunten dichter in de buurt 

• Kleindere grijze klikos. Grof vuil ophalen, dan gaat het niet in de grijze bak. 

• Kleine chemo boxen die maandelijks worden opgehaald. 

• Kleinere bakken voor restafval.(verlagen inzamelfrequentie veroorzaakt hygiene problemen in 
deze hete zomers) 

• Kleinere containers aanbieden. Centrale plekken inrichten in plaats van eigen containers. 
Tevens een systeem/bak voor PMD zou wel fijn zijn. 

• Klikos met verdeelvakken. Voorlichting om mensen aan te sporen. Inzamelpunten pmd, glas, 
papier bij wijze van spreken op elke hoek van de straat. 

• Kosteloos een grotere container voor gft en papier 

• Laat de vervuiler betalen 

• Luiers ook laten scheiden via luiercontainer 

• Maak de bewoners inzichtelijk wat er met het afval wat apart wordt aangeboden gebeurd 

• Maak mensen bewust waarom het zo belangrijk is zodat ze uit eigen beweging beter gaan 
scheiden. Werkt beter dan regels/wetten/boetes 

• Mandatory to have at home trash food bin as I know several do not have and mix with grey one 

• Meer bewust maken en zorgen dat de controle goed word en uitgevoerd IPV aannames 

• Meer bewustzijn kweken bij mensen. Zie in de plastic zakken te veel "troep" zitten. En goeie 
moeite wellicht. Maar dan verdwijnen de zakken in de bossen 

• Meer controle en bewustmaking 

• Meer controle op containers wat er inzit !!!ook op plastic !! 

• Meer duidelijkheid over hoe je moet scheiden en plastic vaker ophalen als dit niet in de 
container mag. 

• Meer en betere beschikbaarheid van bepaalde containers in bijvoorbeeld winkelcentra. 
Hierdoor kunnen inwoners dit zelf wegbrengen ipv dat dit moet worden opgehaald. Ik denk met 
name aan inzameling frietvet, chemisch en glas. 

• Meer en goede voorlichting geven en mensen een kleine GFT container op op het aanrecht 
geven. 

• Meer glas bakken en meer aandacht ervoor 

• Meer haken voor het ophangen van plastic afvalzakken aan lantaarns en mensen de 
mogelijkheid geven om inzamelzakken voor plastic thuis te laten bezorgen. 

• Meer info geven over het belang van goed afval scheiden 

• Meer inzamelpunten 

• Meer lokale inlever punten met soort kwaliteitscontrole en beloningssysteem bij goed 
gescheiden net name plastic afval 

• Meer ophalen van afval 

• Meer vetbakken bij supermarkten, nu moet ik 15 minuten lopen 

• Meerdere containers, of een container waar 2 soorten afval gescheiden zitten. 

• Mensen bewust maken dat het gescheiden inzamelen ook echt gescheiden verwerkt wordt. 
veel mensen hebben het idee dat het gescheiden verwerken niet altijd gebeurt 

• Mensen blijven inlichten. Statsiegeld op plastic flessen en blikjes 
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• Mensen direct op aan spreken, hoe ze het moeten aanbieden zie eerder bericht in Belgie komen 
ze eerder kijken hoe het er bij staat en als fout wordt je aangesproken 

• Mensen meer bewust te maken voor afval scheiding. Moet ook al plaatsvinden bij het ophalen 
van het afval. Controle 

• Mensen met heel weinig gft een andere mogelijkheid te geven dan alleen een container. 

• Mensen op Brandevoort beter laten scheiden.Bij flatgebouwen ondergrondse containers 
plaatsen 

• Mensen stimuleren door extra boetes bij overtreding. 

• Mensen weten vaak niet in welke bak de afval moet 

• Mileustraat aantrekkelijker maken zodat afval minder gedumpt gaat worden in de restbak en in 
de wijken. 

• Minder afval produceren, supermarkten etc. veroorzaken vooral het probleem 

• Minder artikelen in supermarkt in plastic verpakken 

• Misschien binnen de afvalbakken nog een extra afscheidingsvak te maken 

• Misschien een keer per maand groot afval ophalen. 

• Misschien onaangekondigde  controles houden??? 

• Mogelijkheid tot scheiden van Gft en restafval 

• Naast de glasbakken in de wijk ook bakken plaatsen voor zakjes afval en in de herfst meerdere 
bladbakken plaatsen. 

• Niet scheiden, wel bewustwordingsproces van consumentisme bevorderen 

• Niet te grote bakken 

• Omdat ik geen 3e container wil stop ik papier nu in de grijze container. Als er een mogelijkheid 
is om het aan straat ze zetten zou ik het wel scheiden 

• Ondergrondse afvalcontainer centraal in de sraat 

• Onzin, alles wordt verbrand 

• Ook voor appartementen iets bedenken wat ook daadwerkelijk haalbaar is 

• Oostenrijks voorbeeld volgen 

• Op het gemeente huis zitten de denkers vraag het daar maar aan 

• Openbare prullenbakken ook scheidingsmogelijkheid, dit is nl hoofdzakelijk pmd 

• Oranje bak plastic 

• Organiseer maandelijkse vlooienmarkten 

• Overal groen ophalen, frequenter groen en pmd ophalen ipv grijs 

• Plastic container 

• Plastic mss in n container. 

• PMD afval elke week inzamelen. Luiers apart inzamelen. milieustraatpas invoeren. 

• Pmd container 

• Prijzen van stort omlaag 

• Restafval duurder maken tov ander afval. 

• Spullen niet meenemen bij slechte scheiding 

• STEEKPROEF CONTROLE'S UITVOEREN 

• Sterker inzetten op de informatie en bereiken vd inwoner. 

• Te veel dumping, mensen opvoeden ! 

• Vaker karton en papier legen, dit gebeurt nu echt te weinig. Daardoor moeten wij alsnog karton 
in de grijze bak gooien. En inleverpunten voor luiers, dát zou veel schelen in onze bak! 

• Vaker ophalen 

• Vaker ophalen met warm weer . Ik bedoel dan de groene container en restafval 

• Verpakkingsmateriaal van enige omvang verplicht retour leverancier. 

• Volgens mij moet de Gemeente een campagne starten om de mensen duidelijk te maken hoe 
men afval moet scheiden en niet zoals nu gebeurt dreigen met verhoging van de 
afvalstoffenheffingen. 
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• Voor de plastic ook een contener want zo maken de katen de zaken kapot en gaat over heel de 
straat alles zitten 

• Voor restafval een ondergrondse. 

• Voorbeeld kosten aan elke inwoner sturen en het gevolg als we niet beter scheiden. 

• Voorlichting 

• Voorlichting in 20 talen gezien de diversiteit van inwoners. 

• Wegen wat er wordt geleverd in de grijze bak. 

• Wegwerpzakken voor in de vuilnisbak binnen binnen waar je groenteafval in mag doen zodat je 
de zak maar in de groene container hoeft te doen!mensen gooien nu alles in 1 zak en gaat dan 
de grijze container in 

• Werken met pasje, gestickerde vuilniszakken per soort afval 

• Wij done al aan maximale scheiding dus verhoging onzin. Stimuleert om afval elders aan te 
bieden. 

• Willekeurige controle op klikos en bij een 2e keer controleren beboeten of leeggeld verhogen 

• Zet in de straten net  als bladaval containers neer 

• Zie boven 

• Zie bovenstaand blokken 

• Zie mijn toelichting bij punt 3: net als in de industrie moeten grotere vervuilers betalen 

• Zie onder 

• Zoals nu en een prijs prikkel 

• Zolang er nog steeds coronamaatregelen zijn mbt de milieustraat zijn en zolang de gft bak om 
de 2 weken tijdens de zomerperiode wordt geleegd, het incontinentiemateriaal niet apart kan 
worden aangeboden zullen er veel tegen zijn. 

• Zomers de groene container elke week wisselen doen andere gemeentes ook. 

• Zorgen voor gemak: containers (papier/groen/rest), zakken voor plastic 
 

Suggestie om de kosten van afval beter te beheersen: 
• 1 container voor alles 

• 1 week plastic 1 week afval 1 week papier 1 week gft  mits we dan ook plastic container hebben 

• Afrekenen aan de hand van het ingeleverde afval. 

• Afvaldumpingen voorkomen, jeugd opvoeden (die flikkeren alles van zich af) 

• Afvaltarieven voor de hoogbouw en woonwagenkampjes in helmond herzien. 

• Alleen volle containers aanbieden 

• Andere kosten anders overwegen 

• Belonen/minder kosten als het afval beter gescheiden wordt of als je minder afval hebt 

• Betere afval verwerking waar automatisering en robitising ingezet wordt. 

• Betere voorlichting, shredders, zodat afval al voordat het in de kliko gaat vermalen wordt. 

• Bewustwording 

• Biedt huishoudens de mogelijkheid om ook restafval aan te bieden bij de milieustraat tegen een 
tarief die lager is als het thuis opgehaald wordt. 

• Bij de bron beginnen, statiegeld op flesjes en blikjes 

• Bij de fabrikanten juist zorgen voor minder afval. 

• Bijvoorbeeld milieustraat gratis voor inwoners. 

• Boete voor mensen die niet of nauwelijks scheiden 

• Boetes bij niet goed scheiden vh afval 

• Boetes, alhoewel het risico op dumpen mogelijk toeneemt 

• Bron aanpakken stimuleer ondernemers om groener te leveren 

• Bronaanpak! En meer recyclebare verpakkingen 
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• Camera's hangen op de openbare stortplaatsen. En boetes uitdelen voor hondenpoep niet 
meenemen. 

• Collect the organic trash maybe one time a month or reduce volume capacity as I never full one 
every two weeks 

• Combi-bak 50-50 tussen 2 soorten afval 

• De aso s harder aanpakken en goede voorlichting. 

• De grijze bakken weg en een gratis afleverpunt 

• De inwoners de kliko's al goed laten neer zetten zodat er geen 2e persoon mee hoeft. Dit 
gebeurd volgens mij al in andere steden 

• De winkels minder verpakkingsmateriaal laten gebruiken?? 

• Deskundig onderzoek van de contracten. 

• Door sloten codes op de containers te plaatsen,zodat andere mensen niet in je container 
kunnen. 

• Dumpers opsporen 

• Een beter en socialer beheer van de milieustraat en het beter verwijderen van zwerfvuil en bij 
overtreding van dit laatste een hele flinke boete uitschrijven 

• Eigenlijk al genoemd 20x per jaar gebaseerd op grote huishouden en de rest per keer bijbetalen 
om mensen bewust te naken. 

• En zorg dat het grof huisvuil weer wordt op gehaald inplaats van zelf weg brengen en betalen. 
voorheen wqerdt gezegt de kringloop winkel maar die wil niks meer. dus dan maar betalen of 
dumpen. 

• Fabrikanten en producenten dwingen om minder plastic verpakkingen toe te passen.  Daar 
begint het !  Groente gewoon los verkopen en ieder brengt z"n eigen tas mee 

• Frequentie aanpassen gft (dit hoeft in de winter echt niet om de week) 

• Geld opbrengst van hergebruik materiaal tgv afvalstoffen heffing. 

• GFT en overig scheiden. Overig laten scheiden door een gespecialiseerd bedrijf 

• GFT gratis of goedkoper laten inleveren bij de milieustraat 

• Groencontainer eenmaal per maand ledigen zodat de kosten halveren. 

• Grof afval zoaals vroeger weer ophalen 

• Grootverbruikers aanpakken. Huishoudelijke afval stroom gelijk houden, andere stromen 
financieel aanpakken 

• Handhaven. boetes bij miet correcte aanlevering afval 

• Het invoeren van een JA/JA sticker voor reclamefolders 

• Iedereen gaat meer betalen, maar de frequentie van ophalen blijft zoals het nu is 

• In de winterperiode gft afval ophalen verruimen 

• Industrie moet minder verpakking materialen gebruiken 

• Kleinere restafvalcontainer maar grotere gftcontainer. Zelfde frequentie. 

• Laat de vervuiler betalen 

• Laat recycle ophaal bedrijf alles sorteren 

• Leer ze eerst in en rond de winkels wat hygiene is voor ze een vergunning krijgen te openen. 

• Luiers ook scheiden 

• Meer centrale inleverpunten. Minder ophaalfrequentie en minder ophaalkosten. 

• Meer controle 

• Meer inzamelpunten 

• Meer kosten betekent onherroepelijk meer zwerfafval (dat zie ju nu al)- laat de mensen met 
berekeningen zien wat afvalverwerking kost - dus niet alleen een tarief 

• Men belonen door afval te scheiden en juist een mindering te geven op kosten. Dit stimuleert, 
we willen allemaal een schonere wereld. Maar er wordt overal geplukt. 

• Milieu straat alleen voor inwoners van Helmond Strenge controle ook op bedrijven. Wagens 
Busjes aanhangers met bedrijfnaam met uitzondering van huur aanhangers weigerenweigeren 
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• Milieustraat niet iedere keer maar duurder en duurder maken, laatst moest ik voor 6 schutting 
panelen bijna 20 euro betalen. Dit is voor veel mensen niet te betalen. Het draagt niet bij aan 
minder dumpen en beter na denken over afval verwerking. 

• Minder afval bij de bron stimuleren 

• Misschien in grijsbak extra afscheiningsvak maken en deze wekelijks ophalen 

• Misschien nog meer handhaving op juiste scheding, zij die niet goed scheiden beboeten 

• Nu woon ik in Brandevoort in appartement met afval punt daarvoor woonde ik in dierdonk 
waarbij ik wel dacht als je de plastic zakken op centrale punten inleverd scheelt dat veel tijd 
voor het ophalen en aangezien die zakken niet zo zwaar zijn kunnen de meeste mensen dit 
welwegbrengen glas moet ook in de glasbak zou voor mij geen moeite zijn en het bespaard ook 
nogbrandstof 

• Overweeg compressie mogelijk te maken bij burgers. 

• Papierbak weg en zelf af laten leveren bij gemeenten/verenigingen etc 

• Per aangeboden kilo is goed dit deden ze in Groningen 25 jaar geleden al 

• Per container, per kg betalen. 

• Per straat bijv. om de 40 meter een inzamelpunt voor de bakken te maken, dmv 1 stoeptegel als 
herkenningspunt hiervoor te maken. je hoeft dan niet ver te lopen met je bak en de 
ophaaldienst hoeft minder te stoppen zodat de overlast minder is. 

• Prijs afspraak zodat de directie niet nog een huis is Spanje kan kopen van ons geld 

• Recyclebaar afval voor een goede prijs verkopen, mogelijkheden tot recyclen uitbreiden. Werk 
samen met jonge creatieve ondernemers. 

• SDtimuleer bedrijven die (plastic-)afval veruilen voor bioloisch afbreekbaar cq minder afval. 
Maak die produkten goedkoper door acties vanuit de gemeente. BV. een spaarsysteem of 
gewoon lagere prijzen dan produkten die gewoon nog wel plastic afval bevatten. 

• Statiegeld ook op die vele dozen en plastic van online bestellingen. 

• Statiegeld op blikjes en flessen. 

• Statiegeld op plastic flessen en blikjed 

• Steekproefsgewijs controle van de containers op de ophaaldag. Indien niet goed gebruikt dan 
een waarschuwing in de brievenbus. 

• Terug naar glas en statiegeld heffen 

• Verpakkingen in de winkels minderen. 

• Voorlichting 

• Voorlichting, opvoeding. Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid 

• Wat gescheiden wordt ook daad werkelijk gescheiden verwerken! 

• Weer gr 

• Weer ouderwets pakjesdag 

• Wie de zwarte container vaker dan bvb 20 x per jaar aan straat zet 100 euro meer laten betalen. 
Plus wie de groencontainer of papiercontainer nooit aan de straat zet (die zijn er best veel!) 
aanschrijven dat het hen echt meer kost als zij niet scheiden. Ja ik ben dus voor een soort 
boetesysteem. 

• Zie boven 

• Zie hier noven 

• ZIE MIJN TOELICHTING HIERBIJ 

• Zoals het systeem nu is werkt dat mijns inziens goed. 

• Zorgen dat er minder afval komt, door maatregelen aan het andere uiteinde van de consumptie 
van goederen te nemen. 
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Toelichting 
• .. 

• Alleenstaande moeten altijd verlaging krijgen. 

• ALS MEN DE GRIJZE CONTAINERS OOK GEBRUIKT VOOR GFT, PAPIER, KCA  EN MEN ONTDEKT 
DIT MET STEEKPROEVEN DAN CONTAINER LATEN STAAN EN BRIEF ERBIJ OM ALLES GESCHEIDEN 
IN TE LEVEREN AAN DE MILIEUSTRAAT EN BIJ NIET NAKOMEN EEN BOETE UITSCHRIJVEN. 

• Beter afval scheiden is vooral kwestie van beter organiseren. Als scheiden makkelijker is dan in 
een bak gooien, gaat men scheiden. Maar voorkomen is beter dan genezen. BIj het berekenen 
moet men de kosten van het opruimen van illegaal afval natuurlijk ook meenemen. 

• Betere voorlichting geven over afvalscheiding in alle lagen van de bevolking. 

• De dames en heren die de juiste afvalscheiding proberen aan de man te brengen, men dat zij   
het WETEN 

• De mensen beter bewust maken van het nut van het scheiden van afval. In het verleden is er in 
het nieuws gesproken over dat bepaalde gescheiden afvalstromen uiteindelijk toch weer bij 
elkaar komen.  Hoe zit dit nu? Voorlichting en uitleg over een eventuele kostenverhoging. Ook 
voor de mensen die elk jaar kwijtschelding krijgen. Zij moeten ook weten dat ondanks zij niet 
hoeven te betalen, zij ook verantwoordelijkheid dragen voor het milieu. 

• Die zakken voor plastic zijn erg onhandig. Ze scheuren vaak. En als je meerdere zakken vol hebt 
staan nemen ze veel en onhandige ruimte in de garage in beslag. Een kliko is dan ook veel 
handiger. Hoef je ook niet steeds weer van die rollen zakken in huis te halen. 

• Dit ligt meer bij de leveranciers, hierop blijven hameren, ook in Den Haag 

• Een lastige keuze; kosten verhogen maakt dat bijv. grote gezinnen of mensen met een laag 
inkomen mogelijk gaan bezuinigen op het aanbieden van afval, met als risico ook dan meer 
stank, ongedierte of illegaal dumpen. 
Ophaalfrequentie verlagen heeft een risico op meer ongedierte, stank en mogelijk meer illegaal 
afval. 
Dit lijken kostenbesparingen maar kosten uiteindelijk meer omdat er meer controle moet zijn 
op illegaal dumpen, daar opruimen en mogelijk ook extra inzet van ongediertebestrijders. 
Iedere inwoner de mogelijkheid geven om laagdrempelig afval af te voeren is volgens mij nog 
altijd het goedkoopst en met de minste risico's. 

• Er blijven helaas altijd massa's mensen bestaan, die niet te beinvloeden zijn, totaal geen 
onderscheid maken tussen de verschillende soorten afval, en desnoods hun zakken met 
restafval bij de buren of elders over de schutting gooien wanneer ze hiervoor moeten 
betalen.Debeste oplossing zou dan natuurlijk zijn om deze mensen bij het restafval in te 
leveren. En dit soort mensen (her)opvoeden kun je heel zeker vergeten. Gezinssamenstelling 
per 1 januari van elk jaar bepalen en op grond daarvan het door hen voor dat jaar te betalen 
tarief vaststellen en daarbij dan ook maar 1x per 4 weken het restafval verzamelen (dan gaat er 
naar mijn mening ook minder gft-afval meer in de restafvalcontainer. 

• Er is al veel zwerfafval, als er minder wordt opgehaald  wordt het afval gedumpt 

• Geef appartementengebouwen ook groencontainers, ook zij hebben groenafval, zij hoeven/ 
kunnen niet  scheiden 

• Handhaven, handhaven, handhaven! maar dat geldt voor heel veel zaken in Helmond want er 
wordt gewoon niet gehandhaafd, zeker niet in de wijken 

• Het blijft bij de bereidheid van de inwoners om het afval op de juiste manier te scheiden. 

• Het gaat om gedrag van mensen. De vraag is dus hoe je dit gedrag kunt veranderen. Er zullen 
beslist al voorbeelden in andere gemeentes zijn geweest. Kijk daar eens naar. En anders een 
experiment! 

• Het is de verantwoordelijkheid van de burger om zo goed mogelijk afval te scheiden. 
  
• Het staat en valt met de hoeveelheid verpakking die aangeboden wordt door winkels, 

supermarkten en andere bedrijven. Ook daar moet de gemeente dwingende regels voor 
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opstellen of in ieder geval bewoners adviseren hoe hier mee om te gaan, cq welke bedrijven, 
produkten en dergelijke duurzaam verpakt zijn. B.v met hulp van een website over 
duurzaamheid. Stimuleer bewoners om daar inkopen te doen. 

• Iedereen zakken met naam en adresstickers verstrekken, dan kan bepaald worden wie wat en 
hoeveel afval produceert en kunnen mensen die regels overtreden makkelijk worden 
opgespoord. Met barcode om containers te openen of een pasje . 

• In nijmegen heb ik dat jaren geleden gezien: 1 stoeptegel in de straat als verzamelpunt voor de 
afvalbakken. dit geeft m.i. minder overlast en de ophaaldienst hoeft om de paar meter te 
stoppen, wat voor het milieu ook beter is. Mocht een buurman of buurvrouw minder goed ter 
been zijn, lijkt mij het geen probleem om de bak van die persoon op de verzamelplaats te 
zetten. De afgelopen maanden hebben we toch geleerd om voor elkaar te zorgen, dacht ik zo. 

• Kijken welke wijk minst afval scheidt en die belasten. 

• Kom uit die bubble. Betrokken met inwoners is laagst vh land. Alles valt staat daarmee ook 
afval. 

• Mensen maken afval. Je kunt aan alle kanten mensen pakken op het produceren hiervan maar 
dit moet bij bron worden aangepakt. Zorg dat fabrikanten minder rotzooi maken. 

• Minder verpakking samen voegen als producent. Geen plastic verpakking in een doos doen. 
Chip's in papieren verpakking. 

• Niet scheiden, maar mensen bewust maken van consumptie en weggooi gedrag. investeer in 
constructieve oplossingen. het afval in razend tempo de stad of dorp uit en zo dichtbij mogelijk 
verwerken tot grondstoffen dmv zeer geavanceerde sorteermachines.wellicht in eerste 
instantie een tientallen miljoenen investering. 

• PMD wekelijks inzamelen dan word er meer PMD gescheiden en opgehaald, kijk naar de 
gewichten.. die er ingezameld worden t.o.v het huisvuil. 
Wel streng controleren op de inhoud van de PMD anders word dit meer restafval dan PMD.  
Luiers apart inzamelen zoals in de diftar gemeentes om ons heen, brenglocaties op diverse 
plekken. 
Millieustraatpas invoeren voor de inwoners van Helmond, systeem zoals in Eindhoven. 
Om de kosten beter te beheersen kijken naar de hoogbouw/appartementen hier zijn kosten te 
besparen. Bij alle hoogbouw in helmond staan grote 1100 liter bakken waar mensen alles door 
elkaar ingooien, kleinere bakken haalt ook niks uit mensen gooien nog steeds alles door elkaar 
in de bakken.  
Woonwagenkampjes ook laten betalen voor het restafval en niet alles (bouw en sloopafval) 
(bankstellen/kasten/matrassen/bedden/grof vuil enz. maar meenemen.  
Echter zal dit zoals in alle gemeentes om ons heen nooit gebeuren want die mensen staan 
boven de nederlandse wet blijkbaar. 

• Reeds aangegeven 

• Te veel mensen hebben lak aan de rest, daar wil ik niet voor betalen ! 

• Volgens mij betaald de Gemeente Helmond om het afval weg te brengen en als dit te weinig 
wordt ze op de vingers getikt. Als dit waar is dan moeten ze daar naar kijken niet bij de burger. 

• Zie bovengenoemd beloningssysteem + betere en duidelijke voorlichting wat in welke container 
moet. bv door infographics te maken die je op de betreffende conactiner kunt plakken 

• Zie nl regelmatig dat in groencontainers afval zit wat totaal niets met groen te maken heeft!! 

• Zie voorgaande toelichtingen. 

• ZOALS IK AL EERDER AANGAF, DENK IK DAT MEN GEMOTIVEERDER WORDT IN HET SCHEIDEN 
VAN AFVAL ALS ER LANDELIJK EEN LIJN GETROKKEN WORDT. NU HOOR JE NOG STEEDS DIVERSE 
INZICHTEN EN HANDELWIJZEN. DUIDELIJKHEID IS BELANGRIJK! 

 
 



 
 

 
52 

 

Het illegaal dumpen van afval  

De gemeente verwacht dat het aantal dumpingen en bijplaatsingen zal toenemen, als een 
prijsprikkel en/of verlagen van de inzamelfrequentie van restafval wordt doorgevoerd. 

 
Op vraag "7 Hoe ervaart u momenteel de hoeveelheid illegaal afval bij het afvalinzamelingspunt(en) 
waar u afval inlevert?" zijn de volgende top drie antwoorden naar voren gekomen:  

1. Ik kom nooit bij een afvalinzamelingspunt (27%); 
2. Ik zie regelmatig illegaal afval bij de inzamelingspunten waar ik kom (23%); 
3. Ik zie zelden illegaal afval bij de inzamelingspunten waar ik kom (21%). 

Toelichting 
Ik zie nooit illegaal 
afval bij de 
inzamelingspunten 
waar ik kom 

• Binnen het appartementen complex in een van buiten afgesloten 
ruimte 

• Wat ik wel zie is illegaal afval in bosjes, parken en bossen!! 
 

Ik zie zelden illegaal 
afval bij de 
inzamelingspunten 
waar ik kom 

• Alleen bij de glasbak na de feestdagen 

• Bij de glasbak zie ik wel eens glas dat niet in de glasbak past. 

• Ik zie zelden afval bij de inzamelpunten, meer zie wel regelmatig afval 
in de natuur liggen. En ik ben bang dat dit erger zal worden bij hogere 
kosten 

• Maar wel regelmatig in de natuur. In bossen en bermen en ook de 
gewone openbare vuilnisbakken zitten regelmatig boordevol. 

• Moet je ambtenaar voor zijn om niet te snappen dat mensen het niet 
meer kunnen betalen 

• Niet duidelijk wat met afvalinzamelpunten zijn 

• Soms gebeurd dit aangezien ik aan het einde van een verzamelpunt 
woon en ik degene hierop probeer aan te spreken dan wel middels een 
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Ik zie nooit illegaal afval bij de inzamelingspunten
waar ik kom

Ik zie zelden illegaal afval bij de inzamelingspunten
waar ik kom

Ik zie regelmatig illegaal afval bij de
inzamelingspunten waar ik kom

Ik zie (vrijwel) altijd illegaal afval bij de
inzamelingspunten waar ik kom

Ik kom nooit bij een afvalinzamelingspunt

Weet niet

7 Hoe ervaart u momenteel de hoeveelheid illegaal afval bij 
het afvalinzamelingspunt(en) waar u afval inlevert?

(Leesinstructie: met illegaal afval bedoelen we afval dat niet wordt ingezameld op deze 
plekken, maar hier wel wordt gedumpt. Voorbeelden zijn dekens, lampenkappen, 

keukengerei.)
(n=572)
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briefje vraag om zijn eigen afval normaal aan te bieden dan wel bij zich 
te houden. Meestal is het daarna weg! 

• Soms zit er nog tempex bij het PMD 

• Vooral bij kleding containers word afval gedeponeerd 

• Wat zijn precies afvalinzamelingspunten, glasbakken en 
kledingcontainers? Bij deze afvalinzamelingspunten zie ik zelden afval 
maar wel los in de wijken of bij de gele afvalbakken 

• Weer opvoeding. Is afhankelijk van de buurt. Dus opvoeding. 

• Wel bij inzamelpunten 

• Wel zie ik illegale dumpingen bij glasbak bij het tov gebouw als ik mijn 
glas daar deponeer. 

• Wel zou een aantal maal per jaar inzameling in een wijk mogelijk 
moeten zijn. Er zijn mensen te over zonder auto en zeker zonder 
trekhaak  
Of in te huren via gemeente. 

• Zie wel regelmatig her en der in de wijk zwerfaval 
 

Ik zie regelmatig 
illegaal afval bij de 
inzamelingspunten 
waar ik kom 

• Afval bij glascontainer, straat prullenbakken of zomaar langs de weg. 

• Bij de glasbakken lidl heistraat ligt regelmatig grof vuil 

• Bij de zakken met plastic afval liggen regelmatig andere zakken of 
spullen. Hiervoor moet na de inzameling speciaal nog iemand van de 
gemeente komen om dit op te ruimen. Dit brengt natuurlijk ook extra 
kosten voor de gemeente met zich mee maar die mensen zijn wel gratis 
van hun rotzooi af 

• Bij glasbakken 

• Doordat er containers beschikbaar zijn voor plastic en papier is het 
illegaal dumpen erg makkelijk. Daarbij kan dit ook nog ongemerkt. Dit is 
vragen om illegaal dumpen. Als de milieu straat dan ook nog beperkt 
open is en de kosten hiervoor duurder worden zal het illegaal dumpen 
nog meer gaan stijgen. 

• Ik vind dit schandalig. 

• Ik zag laatst bij de lidl in de heistraat dat daar afval werd gedumpt. Ik 
sprak haat hier op aan .maar keek mij aan en zei niets. 

• Ik zie ook illegaal afval op plekken die geen inzamelingspunt zijn. Zoals 
van de week bij een van de hekken die toegang geven tot het beekdal 
van de Oude Aa in Dierdonk. 

• Ik zie veel afval op straat, hier zou wel iets aan gedaan mogen worden 

• Ik zie wel zwerfafval langs fietspaden. Op rustige plekken. 

• Mensen begrijpen het vaak niet dat de medewerkers geen losse zaken 
mee kunnen nemen ( of grote stukken glas bij een glas container ) 

• Ook zie ik regelmatig illegaal afval van vuilniszakken tot meubilair in 
natuurgebieden. Inwoners moeten juist heel laagdrempelig afval 
kunnen afvoeren met weinig kosten, gemakkelijk bereikbaar, vaak 
open. 

• Zet meer opsporingsbeambten, camera's en dergelijke in. Maak beter 
bekend waar mensen (eenvoudig) aan kunnen geven wie, wat, waar 
gedumpt heeft. dat is nu een helse opgave. De vroegere stadswacht-
app was zeer gebruiksvriendelijk. Reageer ook op de meldingen zodat 
mensen weten dat er actie ondernomen wordt. Vermeld deze acties 
ook in lokale media zoals de Loop en Dit is onze wijk. 
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Ik zie (vrijwel) altijd 
illegaal afval bij de 
inzamelingspunten 
waar ik kom 

• Als ik met mijn hond wandel kom ik overal gedumpt afval tegen bij de 
glasbak, in het park, bij de openbare vuilnisbak noem maar op we ligt 
soms bijna een complete huisraad 

• Als je je ogen de kost geeft zie dat overal in de stad. We beschikken 
toch over een grote groep handhavers hier in de stad, maar hebben die 
voor dit soort incidenten schijn baar niet de juiste ogen. Zo staat er een 
camera bij zo'n punt en in now time is die camera weer weg. Als de 
camera er staat ziet men toch waar en wie daar storten. 

• Er zijn vaste plekken in de wijk, waar afval gedumpt wordt. 

• Glaswerk, afval , kleinmeubelen, van alles wordt gedumpt bij onze 
afvalcontainers 

• Hier wordt veel gedumpt omdat hier veel ouderen wonen die niet naar 
de stort kunnen, en veel mensen komen van buitenaf hier hun afval 
dumpen omdat de woningbouw de sleutels van het afvalhok niet 
invordert bij verhuizing, en mensen die die sleutels bij laten maken en 
niet teruggeven als ze gaan verhuizen. 

• In de haghewinden moet een gedeelte van de bewoners hun afval zelf 
aanbieden  
, maar ze gooien het allemaal op 1 na in de gezamelijke containers.  
nooit bieden ze hun huisvuil in hun eigen containers aan 

• Overal is illegaal afval te vinden. Als je langs de straat loopt zie je al snel 
in een struik een plastic zak met afval liggen. Of als je in het Goor loopt 
of ergens anders. Overal ligt wel iets. Bij ons op het Floreffeplein wordt 
ook het nodige neergegooid. 

• Te veel mensen hebben lak aan de rest, daar wil ik niet voor betalen ! 
Vervuiler betaal !Toch? 

• Word steeds meer vooral bij visplaatsen. Meer controle maar dat kost 
geld 
 

Ik kom nooit bij een 
afvalinzamelingspunt 

• Als hiermee de Milieustraat bedoeld wordt, ik kom daar mss 1x per 
jaar, zie geen illegale dumping daarbij. Wel in bijv. de warande, de weg 
naar de voetbalclub, daar wordt wel eens wat gedumpt. 

• Eigen containers 

• Ik eek bij illegale dumping meer aan dumpen op plaatsen waar geen 
afvalverwerking/ophaling/inleveren is gepland, dus in de 
buitengebieden en parken en parkeerplaatsen en dergelijke 

• Ik kom alleen bij de glasbak, en die is bij ons netjes. 

• Ik kom hooguit 1x per jaar bij de milieustraat 

• In het Warande park en Goorloop park wordt regelmatig afval gedumpt 

• Maar ik wel bijna altijd illegaal afval bij alle prullenbakken en containers 
in de binnenstad. 

• Maar zie het wel bij supermarkt Lidl in Heistraat 

• Maar zie het wel door de stad heen bij afvalcontainers en 
kledingcontainers waar (indien vol) van alles naast gezet wordt 

• Nooit lezen als zelden. 

• Wat is het afvalinzamelingspunt??  De straat waar we de kliko's 
neerzetten? 
 

Weet niet • Wat betekent/is een inzamelpunt? 
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7.1 Bij welk afvalinzamelingspunt ervaart u illegaal afval? 
Op vraag "7.1 Bij welk afvalinzamelingspunt ervaart u illegaal afval?" antwoordt 46% van de 
respondenten met een afvalinzamelingspunt. 21% van de respondenten ervaart bij alle 
afvalinzamelingspunten in de gemeente Helmond illegaal afval.  

Afvalinzamelingspunt(en): 
• Advocaat Botsplein en weverspark 

• Afvalhokken Penningstraat 

• Albert Heijn xl 

• Appartement containers timpaanstraat 

• Bakken bij kleding 

• Batterijen en glasbak 

• Berlaerstraat 

• Bij bepaalde winkels en punten. 

• Bij de blikvanger(s) langs het fietspad 

• Bij de kringloopwinkel, dan wordt het na sluitingstijd bij de poord neer gelecht. 

• Bij diverse glascontainers 

• Bij glasbakken of bij appartementen waar de afval verzamelpunten buiten het gebouw staan. 
Gewoon langs de openbare weg. 

• Bij glascontainers in het algemeen 

• Bij heel veel flats 

• Bij het inzamelen van restafval worden vaak grotere objecten die niet in de container passen 
bijgeplaatst 

• Bij mijn in de straat, maar vaak ook als ik onderweg ben voor mijn werk 

• Bij veel inzamelpunten. Of gewoon langs de weg 

• Bij vuilnisbakken in de regio, worden te weinig geledigd. 

• Bossen, greppels 

• Brandevoort 

• Brouwhorst 

• Centrum 

• Christinalaan naast la venezia 

• Diversen 

• Frans joseph van thielpark 

• Gewoon in de wijk bij parkeerplaatsen waar ook de containers neer gezet worden 

• Glas bak 

• Glasbak (4x) 

• Glasbak bij tov gebouw 

• Glasbak brouwhuis 

• Glasbak en kledingbakken maar ook in de bossen 

• Glasbak Groningenhof 

• Glasbak Huiskensstraat 

• Glasbak kledingbak 

• Glasbak rakthof 

• Glasbakken 

• Glasbakken bij de winkelcentra. 

• Glasbakken en kleding containes 

• Glasbakken, kledingcontainers, vuilnisbakken in parken of aan de straat. Tevens in de bossen 
waar geen afvalpunt is. 

• Glasbakken. 

• Glascontainer vooral 
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• Glascontainers (2x) 

• Glascontainers waar te grote objecten die niet in de contaoneringang passen achtergelaten 
worden. 

• Gooibakken bij knippenbergcollege en de gracht 

• Haaghewinden ( soms mensen die komen buurten brengen hun afval mee) 

• Haagje 

• Heel soms, papier bij de kringloopwinkel 

• Heistraat (2x) 

• Heistraat / Lidl maar er wordt overal gedumpt, helaas ook in de natuur. Voorheen kon ik dat 
melden, nu heb ik geen idee waar of is het te tijdrovend. 

• Helmond noord 

• Helmond oost 

• Ik zie regelmatig illegaal afval bij de glascontainer bij winkelcentrum Brouwhuis 

• In container hok complex. Glasbak Heistraat. Gamma. 

• In de bossen 

• In de buurt van de heistraat. De containers worden niet op tijd geleegd ! 

• In de gezamenlijke containers 

• In de plasticinzamel tassen staat regelmatig afval dat er niet in hoort. 

• In de wijken met lagere inkomens. 

• In onze eigen container. 

• In onze plaatselijke containerruimte en in de natuur op plaatsen die per auto toegankelijk zijn 
en afgelegen liggen. 

• Janssen en fritsenplein 

• Je ziet dat er regelmatig troep licht die niks met het afval te maken heeft wat die dag opgehaald 
word. 

• Jozef israelstraat 

• Jumbo brandevoort 

• Jumbo helmond 

• Jumbo Huiskensstraat 

• Kampje bosselaan 

• Kan ik niet noemen bij naam 

• Kleding- en glascontainers Straakvense bosdijk,  bij flat van Meelstr.Plesmanlaan 

• Kledingcontainer en soms bij de glasbak 

• Kledingcontainers (2x) 

• Kringloopwinkel Helmond 

• Lidl heistraat (2x) 

• Lidl Heistraat (2x) 

• Lidl Heistraat, Domino"s 

• LIDL in de Heistraat , glascontaners  bij WC de Bus 

• Met name bij flats en appartementen 

• Milieustraat Helmond, maar ook langs de weg. Dit laatste blijft dan staan of gaat dan zwerven, 
omdat niemand zich geroepen voelt het op te ruimen. 

• O.a. bij glasbakken en in de natuur 

• Olifierstraat 

• Op de parkeerpleinen in Rijpelberg waar veel woningen samen afval neerzetten. 

• Op ons besloten plein (door eigen bewoners) 

• Openbare prullenbakken 

• Papier- en plastichok Koninginnehof 

• Parkeergarage bij supermarkt, glasbakken 

• Parkeerplaats winkelcentrum de bus 
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• Parkeerplaatsen  en naast de weg 

• Parkeerplaatsen en openbare vuilnisbakken. 

• Peelhof glascontainer en bij de garageboxen 

• Pietblomplein schadaliggewoon 

• Plaatsen waar gevist word, containers die een keer per 2 weken geleegd worden 

• Prullenbakken en andere containers 

• Prullenbakken in park 

• Rijpelberg 

• Rijpelberg algemeen 

• Rijpelberg wederhoor, bossen rondom de rijpelberg 

• Rondom algemene prullenbakken 

• Rondom te volle containers en afvalbakken,vooral op straat en in de bermen,blikjes enz. 

• Slechte sortering bij de milieustraat! 

• Soms bij glasinzameling, bij containers van flats maar ook bij de legging van containers dat er 
dan afval bij ligten op de afgesloten parkeerplaats ligt regelmatig kapot speelgoed of er slentert 
afval rond omdat iemands container te vol is. 

• Spoorstraat 

• Stort 

• Straakvense Bosdijk bij de glasbak 

• Suytkade 

• Tempex bij het plastic, en los papier bij de papiercontainer. 

• Vijver Brouwhuis bij citadel 

• Vooral bij containers veel hoogbouw en bij recreatie mogelijkheden. 

• Vooral bij de glasbakken. 

• Vooral bij glasbakken (2x) 

• Vooral bij prullenbakken 

• Vuilnisbakken langs de weg of kanaal,de kleingcontainers e  veel zwerfafval 

• Waar veel containers bij elkaar staan zoals bij ons hofje kan geen vrachtwagen in 

• WC De Bus 

• WEET ZO GEEN NAMEN MAAR AL FIETSEND TREKT HET REGELMATIG MIJN AANDACHT 

• Winkel centrum de Bus 

• Zie 7.0 

• Zuid Kononginnewal 
 
 

Toelichting 
Afvalinzamelingspunt(en): • .. 

• Ga een uurtje wandelen in de stad dan zie je voldoende, van 
koelkasten tot aanhangers met puin, van losse blikjes tot geleegde 
asbakken. 

• Gelukkig komt het zelden voor..... 

• Glasbakken vaker leegmaken, en een mogelijkheid voor grotere 
glasscherven maken. Er blijven vaak grote vazen e.d. op of bij de 
glasbak staan. 

• Intussen is hier een kleinschalige pilot gestart met bovengrondse 
cocons ipv afvalhokken 

• Niet bij inzamelpunten maar bijvoorbeeld in struik 

• Op punten waar geen afval hoort te liggen. In de rijpelberg, 
rondom de soin en in de bossen, echt te schandalig! Laatst een 
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bankstel midden oo straat met poepluiers erin. Kan gwoon echt 
niet! 

• Verzamelpunten waar glasbakken en containers voor kleding 
staan. 
 

Bij alle 
afvalinzamelingspunten in 
de gemeente Helmond 

• Bij appartementen waar de bewonersgezamelijk afval storten 
word met enige regelmaat afval gedumpt door mensen die daar 
niet wonen. 

• Je ziet overal wel rommel staan waar je ook komt. Mensen 
dumpen van alles. Omdat alles voortaan zo duur is. Mensen zijn 
blij als ze rond kunnen komen elke maand. Vaste lasten zijn veel te 
hoog. 

• Niet alleen bij afval verzamel plaatsen maar ook in de natuur of op 
industriegebied. 

• Te veel mensen denk het vanzelf wel word opgeruimd en hebben 
lak aan de rest 
 

Weet niet • Helmond Noord, Piet van Bokhovenpad, Kanaaldijk Noord, Sluis 7. 
Scheepstal. 

• Illegaal afval wordt meestal daar gedumpt waar normaal geen 
ophaal plaatsvindt n.l. op parkeerplaatsen en of bermen die net 
binnen of buiten de gemeentegrens vallen. 

• Niet duidelijk wat met afvalinzamelpunten zijn 

• Overal in Helmond is wel iets te vinden dat hoeft niet specifiek bij 
een afvalinzamelpunt te zijn. 

• Overal kom je illegaal afval tegen, vooral in de natuur! 

• Stiphoutse bossen 

• Zie punt 6 

• Zie toelichting vorige vraag 
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Op vraag "8 Wat kan de gemeente Helmond volgens u doen om het illegaal dumpen van afval tegen 
te gaan bij afvalinzamelingspunten?" zijn de volgende top drie antwoorden naar voren gekomen: 

1. Handhaving intensiveren (42%); 
2. Prijzen milieustraat verlagen (41%); 
3. Boetes verhogen (36%). 

Andere maatregel: 
• 1 keer per maand rond rijden,zoals vroeger. Men kon altijd grove afval buiten zetten. Niet 

iedereen heeft een aanhanger of iets dergelijks 

• 1 of 2 keer per jaar een container in de wijk plaatsen waar groter restafval en chemisch afval 
kan worden aangeboden 

• 1maal per kwartaal dat je weer grofvuil voor aan de deur kunt zetten 

• 2x per jaar “pakjesdag” net zoals vroeger 2x per jaar gratis grof vuil op laten halen 

• Aanspreken 

• Afval 

• Afval aanbieden op kenteken auto nadien incasso heffen 

• Al het afval ongesorteerd ophalen op vaste dagen., ook grof vuil. 

• Als er gedumpt afval word gevonden, vingerafdrukken checken in systeem en als die er niet zijn 
opslaan tot deze wellicht omhoog komen en 500 euro boete om zo de kosten hier uit te halen. 

• B.v. 1x per maand het zelf ophalen van grofvuil. 

• Bij glasbak, kleding bak zorgen dat deze leeg zijn. Een systeem die meld wanneer de bak bv 
bijna vol is. 

• Bij illegale dumping snel opruimen, zodat de omgeving er altijd schoon en netjes uitziet 
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illegaal dumpen van afval tegen te gaan bij 

afvalinzamelingspunten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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• Bij inzamelpunt heistraat staat camara toezicht . Ik heb deze niet gevonden. 

• Combinatie van maatregelen. 

• Containers de prijs naar beneden en uitleg geven dat het zo hoort in NEDERLAND 

• Dagelijkse openingstijden verruimen naar b.v van 8.00 tot 17.00 uur. 

• De milieustraat uitbreiden. Nu moet je heel lang buiten wachten. Dat vergroot de prikkel om 
het zo maar ergens te dumpen. 

• Denk dat t nooit helemaal tegen te gaan is maar als je het makkelijk kwijt kon zoals jaren terug 
dat 1x in de maand grofvuil langs kwam het wel beter zal worden 

• Distribution of a place that we can put these trust and be collected 1 a month in strategic places 
in all helmond area 

• Drukte monitoren waardoor de frequentie van lediging van inzamelpunten kan worden 
afgestemd op de vraag. Bij piekdrukte (bv. na kerst/oudjaar) is het aanbod van glas veel hoger. 

• Duidelijke communicatie en richtlijnen. Beloningssysteem voor degene die bv x keer bij de 
milleiustraat is geweest en dus wel zijn spullen goed laat verwerken 

• Een gratis x kilo  mogen storten bij de milieustraat op jaarbasis 

• Een paar keer per jaar grofvuil op halen dan is er geen noodzaak om dit te dumpen , daar zou 
dan een kleine bijdrage voor gevraagd kunnen worden 

• Eens in de maand komt de milieustraat de wijk in en kunnen mensen hun afval aanbieden. 

• Elke maand zoals vroeger een grofvuilinzameling 

• Extra container op een centraal punt plaatsen 

• Geen prijsprikkel 

• Gratis ophalen aan huis of tegen lager tarief 

• Grof afval ophalen bij de mensen en telefonisch door geven 

• Grof huisvuil ophalen maandelijks 

• Grof vuil ophalen bij de bewoners bijvoorbeeld 1 keer per maand. Dat zou service zijn van de 
gemeente en kan gefinancierd worden van dat er geen dumpingskosten meer zijn 

• Grof vuil ophalen weer herintroduceren 

• Grof vuil weer ophalen 

• Hergebruik stimuleren/grof afval weer op laten halen 

• Hett grof afval weer ophalen bij de mensen en dan is het dumpen ook minder en de kringloop 
van voorheen neemt ook niks meer aan dan krijg je dat mensen het gaan dumpen. 

• Hoe meer wetten en regels hoe beperkter de burger zich voelt. Bewust maken waarom 
afvalscheiding zo belangrijk is bereik je meer 

• Iedere huishouden krijgt een pasje voor de milieustraat zodat ze daar gratis afval kunnen 
afgeven 

• In lente/zomermaanden gft bak meer legen 

• Kosten verlagen zodat mensen niets meer in de natuur dumpen. 

• Kosten voor inzamelen huisafval omlaag 

• Maar het illegale drukslap afval is denk ik niet te stoppen die lui geven nergdns om 

• Meer beboeten en niet de beoogde maatregelen doorvoeren 

• Meer opties om groter afval kwijt te kunnen dan milieustraat. 

• Meerdere inleverpunten inrichten. Betere bereikbaarheid voor alle inwoners. Milieustraat vaak 
lange wachttijden. Voorbeeld onlangs 45 min moeten wachten om drie flessen afgewerkt vet in 
te kunnen leveren. 

• Meerdere locaties, 

• Mensen 1 of 2 keer gratis naar de milieustraat laten gaan. 

• Mentaliteit burgers 

• Meteen een bo opsporingsdienst erop zetten en degene flink beboeten. Materiaal op laten 
halen en kosten plus boeten direct berekenen bij de personen in kwestie. Direct afrekenen. 

• Milieustraat gratis en beter toegnagkelijk, langere openingstijden 
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• Milieustraat langer open houden we leven tenslotte in een 24uurs economie 

• Milieustraat langer open voor mensen die ook nog werken 

• Milieustraat toegankelijker maken. 

• Milieustraat weer gewoon open. 

• Milieustraat zou in de afvalprijs moeten zitten. Bijvoorbeeld 2x gratis per jaar, daarna 
bijbetalen. 

• Milieustraten makkelijker en vaker bereikbaar en dichter bij! 

• Misschien eens of twee keer per jaar groot vuil buiten mogen zetten bv matrassen of bankstel 

• Misschien net als vroeger zo’n soort pakjesdag 1x per 3 maanden. Dan zetten de mensen hun 
groter afval aan de straat en hoeven ze het niet ergens te dumpen. 

• Mogelijk intensievere objectieve voorlichting 

• Niet te panisch doen over afval. Als je wil dat mensen het netjes komen inleveren moet je ze 
belonen. Niet beboeten! 

• Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om naar de milieustraat te kunnen gaan. Hiervoor 
zou je een ophaalservice kunnen bieden, tegen een kleine betaling. 

• Nudges toepassen 

• Of gratis bij kleinere hoeveelheden 

• Ook de prijs van de milieustraat in de gaten houden. Voor 2 matrassen af te geven bij de 
milieustraat betaal je 18,00 euro. Dat is dus behoorlijk. 

• Op afspraak millieustraat zodat je niet lang moet wachten 

• Ophalen aan de deur zoals vroeger 

• Overleg 

• Pakjesdag 

• Pmd container aan schaffen en voor grotere huishoudens meer vragen en kleinere minder 

• Prijzen zeker niet verhogen!! 

• Ruimere inzameling bij bv winkelcentrum zodat je niet met weinig naar de stort hoeft 

• Ruimere openings tijden milieustraat en meer capaciteit 

• Simpelweg alles ophalen! Was in de jaren tachtig heel normaal ... 

• Tijdig legen van containers 

• Toezicht vanuit de buurt stimuleren 

• Vaker in de wijk milieustraat goederen en afval inzamelen, sommige woningbouwverenigingen 
(zoals Wocom) doen zoiets al een paar keer per jaar 

• Vaker ledigen 

• Vaker plastic, papier en zomer en herfst gft afval ophalen. 

• Voorlichting, campagne met moraal besef 

• Weer 1x in de maand ophalen in de wijken 

• Zie boven 

• Zie punt 6 

• Zie toelichting vraag 6 

• Zoals hierboven. Mogelijkheid om dit afval betaald te laten ophalen. 

• Zoals in west al twee keer per jaar gebeurd (maar dan vaker en in heel Helmond) een container 
plaatsen voor restafval maar daar €2 per aanbieding laten betalen. Dit voorkomt zwerfafval en 
dumping. 

• Zoals vroeger pakjesdag kon men de oude spullejes aan de deur zetten. 

• Zorgen dat afval scheiden en ophalen betaalbaar blijft. Zeker voor mensen in een 
minimasituatie die bij te hoge kosten mogelijk gaan kiezen voor dumpen afval om kosten te 
besparen. 

• Zorgen dat iedereen bekend is met afvalscheiding en het belang ervan ivm ongedierte. 
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• Zorgen dat mensen ook grotere stukken glas bij glasbak kwijt kunnen en niet alleen via de kleine 
ronde gaten( grotere vazen passen er bijv al niet in en worden er dus naastgezet) 
levensgevaarlijk met schooljeugd 

• Zorgen voor regelmatige legging, scheiden stimuleren. Zeker geen!!! Prijsverhoging invoeren. 
Dat werkt averechts 

 

Toelichting 
• .. 

• Als er regels zijn dient er gehandhaafd te worden. Anders hebben regels geen enkele zin 

• Als het te duur is om de prijzen te verlagen is het misschien wel mogelijk dat iedere inwoner 
een aantal keren per jaar gratis afval kan brengen (bijv. 4 x) en wil iemand vaker komen dat er 
dan betaald moet worden. 

• Asociaal gedrag kan misschien per wijk worden verbeterd. 

• Camera's ophangen in wijken is lastig. Daarom wijkbeheerders van bijv 
woningbouwverenigingen meer toezicht laten houden of vrijwilligers zoeken die melding maken 
van illegaal dumpgedrag in de wijk. Laat jeugd een goede app ontwikkelen dmv wedstrijd, zorgt 
gelijk voor bewustwording. Zorg daarnaast voor goede promotie van de app. 

• Doe bijna alle meldingen via de Buitenbeterapp,werkt beter als melding maken bij de 
gemeenten !! er wordt ook helemaal niets gedaan aan het plaatsen van containers in 
brandgangen ondanks meldingen !!!ook de gemeenten laat vaak te wensen over wat betreft 
zwerfvuil ,overvolle vuilnisbakken,zeker in het zomerseizoen !motiveert mensen niet om de 
rommel op te ruimen. 

• Er hingen camera's maar die zijn verwijderd omdat de overlast afgenomen was 

• Geld is een van de gemeenste en gevaarlijkste zaken op deze wereld 

• Helmond heeft een relatief goedkope milieustraat. Laat dat zo blijven. 

• Het ophangen van camera's heeft weinig zin denk ik. ik vermoed dat men dan gewoon elders 
afval dumpt 

• Ik ben niet bekend met het soort afval dat illegaal gedumpt wordt, dus kan ik ook niet 
meedenken over mogelijke verbeteringen. 

• Ik weet niet of U de Milieustraat bedoeld en daar kom ik zelden. 

• In mijn buurt (woonwijk met eengezinswoningen) is er geen sprake van illegaal dumpen van 
afval. Ik kan daarom op deze vraag niet goed ingaan. 

• In onze situatie hoeft niet veranderd te worden 

• Niet duidelijk wat met afvalinzamelpunten zijn 

• Op elektrische apparaten moet verplicht verwijderingsbijdrage worden betaald. 
Breng ik een kapot apparaat naar de milieustraat, dan moet ik opnieuw betalen. 

• Prijzen milieustraat evt verlagen indien mogelijk of onderzoek doen naar een millieustraatpas 
zoals in Eindhoven. 10 keer per jaar naar de milieustraat met de pas daarna extra betalen. Het 
grof afval weer op afroep op laten halen zoals dit enkele jaren geleden ook gebeurde. 

• Soms denk ik dat het vechten is tegen de bierkaai. Sommige mensen blijven a-sociaal en helaas 
schijt hebben aan de regels..... 

• Uiteraard is preventie beter dan uitdelen van boetes. De toegang naar de milieustraat 
verbeteren, ook met lagere prijzen, kan zeker ook helpen. Ik zoek ook naar legale 
mogelijkheden om daar niet naar toe te hoeven. Veel materiaal kan afgegeven worden bij de 
KRINGLOOPwinkel. Die verdienen een ereplaats! Maar ook bedrijven / winkels zouden beter en 
meer oude producten aan moeten nemen, meer inzamelpunten en beter bereikbaar. 
Milieustraat ligt buiten de bebouwde kom! De gemeente kan die verzamelpunten ook aangeven 
in de lokale media. Gebruik Ditisonzewijk om regelmatig stimulerende promofilmpjes te maken 
mbt de vooruitgang in dit beleid. 
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• Vooral prijs van de milieustraat verlagen. Daarnaast is het een oneerlijke bijdrage. Of je nou 
komt voor één matras of je komt voor een volle aanhangwagen; de prijs blijft hetzelfde. 

• Wat ook zou helpen is om te belonen met afval goed scheiden, in plaats van te beboeten of 
niets doen. Ook mensen een mogelijkheid geven als ze een keer meer afval hebben om dit in 
een zak te kunnen aanbieden naast de container. Of bij papier om de grote dozen/stukken 
karton los te kunnen aanbieden. Soms heb je nu eenmaal een keer wat meer afval. Het is beter 
om dit in een zak aan te kunnen bieden, anders gaat het rondzwerven of wordt het gedumpt. 
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Tot slot 
9 Heeft u verbeterpunten (tips) voor het afvalbeleid in de gemeente Helmond? 

Op vraag "9 Heeft u verbeterpunten (tips) voor het afvalbeleid in de gemeente Helmond?" 
antwoordt 32% van de respondenten met een tip.  

Tips: 
• 1e betere handhaving, 2e probeer om de bevolking hierbij te betrekken bv aangifte. 

• 2x per jaar grof vuil ophalen tegen kleine vergoeding 

• Af 

• Afval inzamelen gemakkelijker maken zoals meer inzamelpunten 

• Allemaal gelijk. En beter naar de burger luisteren 

• Als iedereen doet wat hij moet doen,scheiden!! 

• Als mensen afval op straat gooien extreem hoge boete geven 

• Als u per afvalbak gaat doen wordt mijn bak door andere mensen volgedaan en ik maar betallen 

• As I said, extra basket for unusual trash, less times collect organic 

• Bak voor plastic, combi bakken 

• Bedrijfsafval voor non-profit organisaties gratis maken 

• Belonen bij goed scheiden. Punten bij misbruik 10 punten is een boete. 

• Ben zeer tevreden over het huidige systeem 

• Betaalbaar houden milieustraat 

• Beter opletten en niet pas als de gemeente meer goed betalen. 

• Betere controle op tijden dat de container naar buiten mag. Stam hier vaak al op donderdag 
middag tot zaterdag en dat wekt vandalisme op. 

• Betere spreiding inleverpunten en beschikbaarheid diverse soort containers op goede lokaties. 

• Betere uitleg wat waar in moet 

• Bied zakken aan voor de grijze en de groene container! Gaan mensen beter scheiden 

• Camera's op advocaat Zbotdplein,Weverdpark en van Brusselstrast en niet een maar een stuk of 
zes. Boa bij de monitoren,,opsporen van daders en boetes uitdelen. Dat leverd geld op 

• Camera’s 

• Controleren op illegaal afval langs de weg 

• Creatief zijn en overleg met fabrikanten en dienstverleners 

• De afvalbakken oppimpen zoals ze dat een keer per jaar voor de scholen doen vrolijker uit zien 

• De goede gebruiker niet de boete voor de foute gebruiker laten betalen. Hiermee bevorder je 
het ' foute' gebruik! 

• De mensen er van bewust maken voor goede scheiding en beter handhaving 

• De verenigingen weer gewoon het papier in te laten zamelen 

• Denk aan de warme dagen, haal dan het afval wekelijks op. 

• Denk aan het milieu niet aan het geld, dit kan ook op andere manieren worden geïnd. 

• Diftar beleid 

• Duidelijker zijn hoe de afvalstroom werkt en welke kosten die met zich mee brengt. Mensen 
informeren over het nut en meer wijzen op de milieustraat. Ik kom er regelmatig maar het 
wordt te duur. Wij kunnen het wel betalen maar voor veel mensen is dit wat lastiger. 

• Een container voor alles en mensen die alleen wonen korten 

• Een deelcontainer waar ook glas in kan 

• Een keer per jaar in elke wijk een grote container te plaatsen 

• Eens kappen met al die heffingen te verhogen. Het is gewoon niet normaal meer wat we hier 
betalen aan allerlei belastingen en heffingen. 

• En eerst kijken 
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• Er moet te zien zijn wie de groen- en papiercontainer nooit gebruiken. Hen dubbel belasten. En 
in zomerperiode svp svp de groencontainer vaker, want het is echt stinkzooi en dan gooien wij 
he in de eerste container die aan de straat gaat 

• Er zijn gemeentes waar het restafval zelf weggebracht moet worden naar inzamelpunten, 
misschien is dat een idee 

• Fijn, als iedereen zich aan de regeltjes houd. 

• Frequentie verlagen betekent illegaal dumpen niet bij inzamelpunten maar in natuurgebieden, 
nog erger 

• Gaarne meer gele afvalbakken op straat. Zeker in de buurt van snackbar en uitgaansgebieden. 

• Geen afvalhokken meer 

• Goedkoper stort en meer prullenbakken op straat 

• Gratis biozakken voor de groenbak, 

• Grijze bak in de koude periode van het jaar eens per 4 weken legen. 

• Grijze container 1x per maand ophalen. Groene wel 2x per maand. 

• Grof huisvuil ophalen maandelijks 

• Grof vuil ophalen aan huis 

• Handhaving 

• Heb ik genoemd 

• Het gaat prima zo 

• Het papier zit nu wel in containers maar de plastic zakken laten vaak ook veel zwerfafval achter 
omdat ze scheuren of niet goed dicht zitten. Ik snap dat het overdreven is om hier nog een 
extra container voor te hebben maar misschien dat hier iets op verzonnen kan worden. 

• Ieder huishouden krijgt een pasje voor de milieustraat zodat ze daar gratis afval kunnen afgeven 

• Iedereen betaalt zelfde bedrag scheiden mechanisch door recycle industrie zelf is geld waard 

• Ik ben tevreden over het huidige systeem 

• Ik hoor wel eens dat afval niet scheiden goedkoper zou zijn (Bij Mileuw Centraal spreken ze dat 
tegen)  et laten scheiden ook mogelijk is. Dat de afval dan gescheiden wordt op locatie. 

• Ik vind de papiercontainer klein. Netjes in dozen aan de straat zoals voorheen, kon ik meer 
papier kwijt 

• In de gemeente Best hebben ze ook geprobeerd met kleine restafvalbak dit is al weer snel 
teruggedraaid 

• In de winter heb ik amper groenafval. In de lente\zomer zou ik deze iedere week aan straat 
willen zetten. Ivm met veel tuinieren. 

• In de zomer en in de herfst de groencontainer iedere week leegmaken. 

• Intensiveren en automatiseren van verwerking 

• Is er geïnventariseerd hoeveel afval in de verkeerde container gaat??  Mensen zullen geneigd 
zijn om vooral GFT bij de grijze container te doen als die bijvoorbeeld morgen geleegd gaat 
worden. 

• Kijk naar gemeentes tilburg , Breda hoe dat zij t doen. Of n andere gemeente waar t wel werkt 

• Kijk/leer hoe het in andere steden of zelfs landen wordt aangepakt. Wordt je nooit dommer van 

• Klein chemich konteners. 

• Kleine keukencontainer voor gft en container voor plastic 

• Klikos met aparte vakken. 

• Laat de mensen in helmond meedenken dan weet je wat waarom mensen wel of niet scheiden / 
dumpen enz. 

• Laat het afval scheiden door een gespecialiseerd bedrijf. 

• Laten zoals het is. algemeen nut. 

• Laten zoals het nu is anders krijgen we net als in Deurne dat velen hun afval op straat gooien of 
in de bossen 

• Ligt gewoon aan de opvoeding van de Helmonders 
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• Luiers gratis  scheiden 

• Luiers laten scheiden 

• Maak goede en voor de mensen een zo voordelig mogelijke afspraken met de vuilverwerkers 

• Maak mensen bewust waarom. Mensen zullen het nut gaan inzien en dit vanuit een eigen keuze 
meer gaan doen. Werkt beter dan alles opleggen. Verwacht ook dat er dan minder zwerfafval 
zal zijn 

• Maak van "afval verantwoordelijkheid voor iedereen" een hot item gedurende een jaar. 
Publicaties, voorlichting, StadsTV, via breedband etc. 

• Meer aandacht in de media en politiek,  zodat   er meer  over gesproken gaat worden en het 
normaal gevonden wordt om afval te scheiden. 

• Meer afvalbakken b.v in  of in de buurt van natuurgebieden zoals de bundertjes. Liggen 
regelmatig plastic flessen of andere grote objecten die er gedumpt worden. 

• Meer afvalbakken op plekken waar hangjeugd is en deze met hoge frequentie leegmaken. Op 
terrein voor Shaile is een grote puinbak Idem bij Wigwam op veld bij warande 

• Meer bewustwording in plaats van dwingen. 

• Meer containerlegingen met mooi weer 

• Meer controle op illegaal afval 

• Meer gft inzameling mogelijk maken en  GFT zeker in zomer elke week ophalen 

• Meer ondergrondse afvalcontainers 

• Mensen die naar de milieustraat kunnen iets aanbieden tegen een vergoeding van  ongeveer € 
8.00 

• Mensen doen wat ze willen, bewustwording zal denk ik niet gebeuren, dus boetes flink 
verhogen, z moeten het inde portemonnee voelen 

• Mensen moeten dichter bij huis het restafval kwijt kunnen en ook in de avond uren 

• Mensen vaker aanspreken op ongewenst gedrag 

• Milieustraat gratis met stadspas 

• Milieustraat gratis net als in Eindhoven 

• Milieustraat langer open,goedkoper maken door bijv. Elke inwoner een chipkaart te geven. Als 
dat limiet bereikt is moet de inwoner wel zelf betalen 

• Milieustraten in elke wijk, waardoor bij bijvoorbeeld plasticafval de ophaalkosten beperkt 
kunnen worden 

• Misschien  grofvuil ophalen 

• Misschien de afvalbakken in de openbare ruimte wat groter maken. 

• Misschien weer invoeren 1x in de maand grofvuil weer ophalen of meer punten dan alleen 
mileustraat waar je het af kan geven 

• Moet zo blijven, hooguit kleine huishoudens en grote huishoudens andere verdeelsleutel van de 
kosten 

• Niet duurder maken 

• Niet nog meer kliko s. Tuin staat al vol. En papier minstens 2 x per week. Nu slechts een keer per 
week 

• Nogmaals grofhuis vuil op halen als gemeente 1x per maand of per 2 maanden. 

• Nogmaals, milieustraat gratis en langere openingstijden 

• Nogmaals:beloon (juiste) afvalinzameling. Niet beboeten. Werkt met puppy's ook zo. Goed 
bedrag beloon je. Bestraffen werkt averechts. 

• Ondergrondse containers voor gft, rest, papier en plastik met blik. Eventueel m bv een pasje. 
Scheelt in kliko's en scheelt in vliegen en stank overlast 

• Op gezette tijden containers plaatsen in de wijken alwaar grof afval kan worden ingeleverd. 

• Ophaal tarieven redelijk houden. Als mensen een keuze moeten maken tussen onbetaalbare 
tarieven of minder te besteden te hebben. Dan gaan mensen illegaal dumpen 

• Optijd ledigen containers bij warme dagen 
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• Pakjesdag weer in voeren vooral voor mensen die geen auto of ander vervoer hebben...oude 
mensen. 

• Pakketten milieustraat zodat mensen die een kleine verbouwingen doen thuis goedkoper uit 
zijn dan een container huren 

• Papierophaal niet om 3 weken waardoor deze steeds wisselt of bij restafval of bij gft, maar 1 
keer per maand bij 1 van de 2 containers. 

• Pasje voor gebruik milieustraat , zodat ik met mijn bedrijfsbus (die ook mijn privé auto is) ook 
naar de milieustraat kan. Het aanpakken van milieustraat cowboys , die via Facebook klanten 
werven tot ver buiten de regio en tegen betaling storten 

• Per keer betalen en ophalen van grofvuil op afspraak 

• Pluk de mensen niet kaal 

• Pmd container 

• Prijs niet verhogen 

• Prijs verlagen 

• Probeer te leren van andere steden waar het mis is gegaan met de afval inzameling. 

• Punt voor luiers in te leveren 

• Snel reageren op plekken waar afval verkeerd aangeboden word. Als mensen zien dat andere 
rotzooi ook gewoon door de gemeente word meegenomen word het waarschijnlijk elke keer 
een beetje meer. 

• Snellere millieustraat mogelijkheid zonder kosten kleinere containers aanschaffen 

• Stop met verhogen het is bijna niet meer te betalen en krijg dan zelf ook de behoefte om het 
ergens te dumpen. kiezen voor brood op bord of containerlenen, keuze zal niet moeilijk zijn. 

• Tegen dumpen, groter afval op afspraak ophalen? Dingen die niet in de container mogen. Tegen 
betaling. Niet iedereen rijd even naar de mileustraat.   Chemisch afval en glas, moet nu mee 
naar winkelcentra om het kwijt te kunnen, andere opties? Inzameling op andere wijze, 

• Tegen vergoeding spullen op halen bij mensen thuis omdat niet iedereen in de gelegenheid is 
de spullen zelf weg te brengen 

• Tijdig ledigen 

• TOEGANKELIJHEID VAN DE MILIEUSTRAAT VERGROTEN EN CONTROLE UITOEFENEN OF ER 
MENSEN VAN BUITEN DE GEMEENTE KOMEN EN VOOR BEDRIJVEN EEN APARTE STRAAT 

• Uitgaan van de vervuiler betaald. Wellicht n chip op de container? 

• Vaker groene container legen ivm stankoverlast 

• Vaker ons om advies vragen in vorm van testpanel :) 

• Vaker ophalen groenbak in de zomer en bijvoorbeeld maandelijks in de winter. 

• Vaker plastic ophalen 

• Veel afvaldumping komt voort uit het feit dat de afvalcontainer vol is en extra afval dan niet 
meer meegenomen wordt. In de binnenstad wordt dat dan vaak gedumpt of blijft het op straat 
liggen en wordt het zwerfafval. Door ook extra afval mee te nemen wordt dit voorkomen. 

• Verander niet te veel en probeer vooral niet het wiel opnieuw uit te vinden 

• Verder geen tips 

• Vergoeding voor inleveren van blik en plastic flesjes. 

• Verhoog prijs/kosten niet want dat gaat illegaal dumpen alleen maar vergroten 

• Verlaag het aantal ophaal momenten niet als je illegaal dumpen wilt voorkomen 

• Voer een JA/JA sticker in voor reclamefolders 

• Voor diegene die het afval goed scheiden, die gezinnen goed belonen 

• Voor mij werkt het goed, ben alleen bang dat Helmond weer ergens een leeg potje heeft wat 
gevuld moet worden. 

• Vooral niet minderen met ophalen om dumping en niet in de hand te werken. 
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• Waarom geen stickers met pictogrammen leveren voor op de diverse bakken? Ik denk dat veel 
mensen niet eens weten wat er allemaal in de zakken mag. Of waar men gebruikte frituurolie in 
kan leveren. 

• Wat ik bij vraag 6 heb gedaan en dan wordt ook onse stad schoner en wat je ook kan doen een 
pas voor mensen die in helmond wonnen en op naam die pas 

• We hebben glasbakken. Misschien een verzamelpunt cq. container voor plastic afval. Dus zelf 
deponeren. 

• Weer een ophaaldienst voor grof vuil 

• Wij scheiden alles en daardoor worden we nu gestraft. 

• Zie boven (4x) 

• Zie bovenstaande commentaar 

• Zie de vorige vragen 

• Zie eerder genoemde 

• Zie eerdere antwoorden 

• Zie eerdere opmerkingen 

• Zie eerdere vragen 

• Zie extra 

• Zie mijn antwoord bij 8. 

• Zie mijn commentaren bij sommige antwoorden 

• Zie mijn toelichtingen, het vertrouwen in 90 procent van de burger is terecht, 10 procent 
interesseert het werkelijk helemaal niets 

• Zie opmerkingen bij de vragen 

• Zie punt 6 

• Zie tips in vorige 

• Zie toelichting (2x) 

• Zie vorige vraag (2x) 

• Zie vraag 6 

• Zitten in het nieuwe beleid 

• Zoals hierboven aangegeven 

• Zolang er nog steeds coronamaatregelen zijn mbt de milieustraat zijn en zolang de gft bak om 
de 2 weken tijdens de zomerperiode wordt geleegd, het incontinentiemateriaal niet apart kan 
worden aangeboden zullen er veel tegen zijn. 

• Zolang iedereen gelijk betaald heb je het minste kans op misbruik, moeten mensen extrs gaan 
betalen per kilo dan gaan ze daar proberen onderuit tr komen. Beter dat iedereen dan paar 
euro meer gaat betalen 

• Zorgen dat het bij het grofvuil punt niet zo masaal naar je toegekomen wordt en dat de mensen 
fatsoenlijk in gesprek met je gaan. Ik vind het echt een ramp om naar de milleu straat te gaan. 

 
 

Toelichting 
Tips: • .. 

• Active begeleiding van verhuizingen van SMO- bewoners 

• Als non-profit organisatie recirculeren wij goede gebruikte artikelen door deze weer 
te verkopen. Wat niet verkocht kan worden wordt door ons aangeboden als afval. 
Hiervoor moeten wij een flinke heffing betalen en dat voelt erg onrechtvaardig. 
Tevens is er geen mogelijkheid om gebruikte kleding, die niet door ons verkocht kan 
worden, op een goede manier (liefst tegen een vergoeding) aan te bieden. Deze 
verdwijnt dus nu ook in de afvalcontainer. Zijn toch gemiste kansen! 
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• De 10 procent van de bevolking die het scheiden van afval totaal niet interesseert, 
maakt van het gescheiden ophalen van afval een utopia. 
helaas gaat binnen nu en lange tijd dit percentage niet veranderen 

• Het afvalbeleid van de Gemeente lijkt me prima mits de bewoners zich aan de 
regels/afspraken houden. 

• Hoe vaak zie je niet ergens het personeel van afvalwagens ergens koffie drinken 
terwijl de gastheren talloze vuilniszakken dumpen. 
Meer controle en handhaving tijdens het afval aanbieden en dan niet die persoon 
waarschuwen/beboeten die een enkele keer iets verkeerd doet maar degene die 
consequent restafval in de gft klikko gooit, enkele dagen voordat afval opgehaald 
wordt klikko's buiten zet. Zodat plastic, papier e.d. door de hele buurt gaat waaien. 

• Ik wil wel een complement maken naar de contactpersoon m.b.t. het afval, de heer 
Jeroen van Helmond. Hij is makkelijk bereikbaar, komt direct in actie en denkt mee 
aan oplossingen. 

• Meer budget vrij maken 

• Misschien zou je ook een verschillend beleid kunnen maken per wijk in Helmond. Ik 
denk dat het probleem meer ligt in de binnenstad met gezamelijke 
inzamelingspunten dan in de buiten wijken. 

• Vroeger had je 1 keer in de maand geloof ik grof vuil aan de straat. Daar haalden 
anderen mensen de avond vantevoren bruikbare spullen uit (dus ook voor mensen 
die het goed kunnen gebruiken) en dan wordt het niet overal zomaar neer gegooid. 
Super handig vond ik dat 

• Wat ik vervelend vind is dat er steeds meer afval in de plastic zak moet en de grijze 
container steeds leger is. De plastic zakken geven een rommelig straatbeeld en 
waaien weg als er geen mogelijkheden zijn om ze op te hangen aan een hekje of een 
kroon aan de lantaarnpaal. Daarbij is er ook nog het risico op scheuren of dieren die 
ze opentrekken. 

• Zie boven 

• Zie toelichtingen bij vorige vragen 

• Zie vraag 8 
 

Ik heb 
geen 
tips 

• De gemeente heeft het in principe goed geregeld. In mijn woonbuurt zie ik nooit 
afwijkingen en wordt correct volgens de richtlijnen gehandeld.Maar er zijn 
volksbuurten, waar men zich nergens iets van aantrekt en daar valt nagenoeg niets 
tegen te doen. 

• Genoeg tips hierboven 

• Ik ben tevreden met het huidige afvalbeleid. 

• Ik ben vrij tevreden... 

• Ik vind het goed gaan. 

• Mensen die het afval niet goed scheiden zouden beboet moeten worden maar ik 
besef dat dat niet meevalt 

• Werkt goed, duidelijk en efficient 

• Wij zijn een gezin van 4 met 2 kleine kinderen, maar zelf met luiers en dergelijke, 
komen we nooit verder dan een halve kleine container. Waarom zeggen anderen dat 
ze nog niet genoeg hebben aan een grote container? 
Ik heb gezien bij container branden vorig jaar in de straat, dat er in de verbrandde 
containers nog blikken en glazen potten zaten, die niet waren verbrand en op straat 
lagen na het blussen. 
Ik denk dat je makkelijk met minder kan doen als mensen maar niet te lui zijn afval in 
te leveren/scheiden. 
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Weet 
niet 

• Maak het duurder en het meewerken zal minder worden 

• Voor zover mijn inzicht in het afvalbeleid van de gemeente ben ik van mening dat dit 
goed is en de kosten gelijk worden verdeel;d over de inwoners. Zodra men minder 
vaak zou gaan ophalen is de kans zeer aanwezig dat er nog meer illegaal gedumpt 
gaat worden. Ditzelfde geldt ook als de gemeente per container / gewicht gaat 
invoeren ook dan verwacht ik dat er een toename gaat plaatsvinden in dumping van 
afval. 

• Zie alle hier bovenstaande gegeven antwoorden. Belangrijkste is wel communicatie 
en voorlichting. Maar daar zijn ze helaas niet zo sterk in bij de gemeente op dit 
moment 
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2. Onderzoeksverantwoording 

Onderzoek : TipHelmond 
Onderwerpen : Afvalbeleid 

: Van Afval Naar Grondstof (VANG) 
: Afvalsysteem 
: Stimulering scheiden afval 
: Het illegaal dumpen van afval  
: Tot slot 

Enquêteperiode : 10 juni 2020 tot 16 juni 2020 
Aantal vragen : 13 
Aantal respondenten : 636 
Foutmarge : 3,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) 
Rapportagedatum : 16 juni 2020 

 

Toelichting: 

De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe 

preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±3,8%. 

Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder 

gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen. 

Methodiek 
• Op 10-06-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-

burgerpanel gestuurd. 

• Op 12-06-2020 is een herinneringsmail gestuurd. 

• Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in. 

Leeswijzer 
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten. 

Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen. 
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3. TipHelmond 
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de 

samenleving.  

Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Helmond vergroten. Via 

het panel TipDeLoopHelmond kunnen alle inwoners in de gemeente Helmond hun mening kenbaar 

maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een 

gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken. 

Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers, 

belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de 

mogelijkheden. 

Op www.tipdeloophelmond.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd 

worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.  

De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn 

niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn 

sterk afhankelijk van de actualiteit.  

TipDeLoopHelmond is een gemeenschapspanel, 

opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u 

marktonderzoekvragen  of andere vragen over 

burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen 

aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook 

mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor 

de lokale peilingen.   

Lees hier meer over de TIP-methodiek. 

TipDeLoopHelmond maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel 

marktinformatie op te halen over Helmond en omgeving. 

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Drugsonderzoek, ‘Nieuwsbronnen’ en 

‘Gemeenteraadsverkiezingen’. 

 

 

https://www.tiphelmond.nl/marktonderzoek
https://www.tiphelmond.nl/marktonderzoek
http://tiphelmond.nl/
https://enquete.toponderzoek.com/aanmelden/tiphelmond-nl
mailto:enquete@toponderzoek.com
https://toponderzoek.nl/wp-content/uploads/2017/12/Infographic-Toponderzoek-1.pdf
http://tiphelmond.nl/onderzoeksresultaten


4. Toponderzoek 
 

Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In 
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen / 
ervaringen / beleving van belang om te overleven. 
 
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de 
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant 
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en 
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben. 
 
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het 
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en 
het overheidspanel Overheid in Nederland. 
 
Blijf op de hoogte via de Topletter. 
 
 

Toponderzoek 
Expeditiestraat 12  
5961 PX Horst 
 
www.Toponderzoek.com 
enquete@toponderzoek.com 
085-4860100 
 
 

Toponderzoek is lid van MOA. 

 

https://toponderzoek.nl/topletter/
http://www.toponderzoek.com/

