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Afval

In uw huishouden kent u verschillende afvalstromen.

1 Welk afval scheidt u? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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Toelichting










Blik, oud ijzer, textiel, tetrapakken, scheiden we ook. blik en tetrapakken leveren we in bij de
AH in Gemert. Zou heel fijn zijn als dat ook in Beek en Donk zou kunnen.
Door het werken met ondergrondse vuilcontainers en het bij de woning/appartementen
ontbreken van afzonderlijke bergruimte voor opslag is er niet meer realistische en fysieke
ruimte voor afvalscheiding.
Door scheiden van afval word het milieu minder belast. Dat vind ik erg belangrijk. Scheiden van
afval is voor mij dan ook de normaalste zaak.
En de pakken van de melk, yoghurt en sap kunnen we inleveren bij de Jumbo in Son. Zou mooi
zijn als wij in Laarbeek die ook kunnen scheiden
En luiers en tetrapakken
Jammer dat het chemisch afval niet meer opgehaald wordt nu gooien mensen het in de grijze
container Ze rijden echt niet daarvoor naar de millieustraat
Maar buiten het chemisch afval om is scheiden onzin dit kun je vrij eenvoudig uitvoeren in een
centrale. Dan hoef er maar een auto te rijden
Ook luiers, tetrapakken en blik. Dit leveren wij in bij de milieustraat in Gemert. Zou fijn zijn als
dat in onze gemeente ook kan.
Wij scheiden nog: tetra pakken luiers
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In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 `Des te meer we scheiden, des te goedkoper
het afvalsysteem wordt’
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Toelichting
1 Indien de gemeente geen zeer langdurige contracten afsluit
1 Afval, zeker gescheiden afval, is steeds vaker grondstof voor nieuwe producten.
2 Maar voor ieder afval moet ook een aparte procedure zijn (zakken, wagens en mensen om afval op
te halen etc) Dus ik weet niet zeker of het hiervan veel goedkoper gaat worden. Ik doe het omdat
het gewoon beter is voor het milieu, en uiteindelijk ook voor mijn portemonnee
2 Ligt ook aan de huidige contracten. Als je door scheiden, kans hebt op boetes (attero) zorg dat dat je
daarop anticipeert zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
2 Het gaat mij niet om het goedkoper worden, jammer ik mis de vraag waarom we afval moeten
scheiden.. Vind het ook nog steeds jammer dat wij geen tetra pakken gescheiden kunnen
aanbieden.
2 Helaas is het niet goedkoper geworden door meer te scheiden
2 Dit kan zeker, helaas wordt er dan vaak toch wel weer iets verzonnen" wat dit tenietdoet....je merkt
er per saldo vaak niet veel van."
3 Kan een inkomstenbron voor de gemeente worden. Ik weet niet of we nu de kostprijs betalen of dat
de gemeente er nu al op verdient.
3 Je zou bijna zeggen dat deze stelling waar is, maar ik merk er niets van als ik naar de kosten van de
afvalstoffenheffing kijk. We scheiden al meer afval dan ooit, maar ik zie geen daling in de kosten.
3 Ik zou niet durven zeggen of het daardoor goedkoper wordt, maar prijs zou geen belemmering
mogen zijn om het wel te doen.
3 Ik heb geen zicht op de kosten van afvalscheiding ed dus ik kan daar ook geen uitspraak over doen
3 het zou wel zo moeten zijn, maar de feiten zeggen anders. OOK het scheiden van afval van
bijvoorbeeld ons bejaardenhuis" (waar alles in ondergrondse containers gegooid wordt) zou anders
mogen."
3 Het kost ook banen en dan weet ik niet wat goedkoper is. De afvalverwerkers hebben ook omzet
nodig.
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Heb me daar niet verder in verdiept of het daadwerkelijk goed is.
Geen inzicht in.
Dat zie ik niet terug , want het vast reinigingsrecht blijft voor elke inwoner gelijk.
Ben in mijn leven al eens gescheiden, maar dat heeft niets van doen gehad op het duurder of
goedkoper worden van mijn afvalsysteem, anders dan dat ik de periode na mijn scheiding een op
zijn Laarbeeks gezegd Verrekte dunne stront scheet"."
Als de afvalberg niet structureel minder wordt in de nabije toekomst zal het scheiden niet bijdragen
aan het goedkoper worden. Dan zal het een voorwaarde zijn om deze aardkloot een beetje
aanvaardbaar achter te laten voor onze kinds kinderen.
Het afvalsysteem zal steeds duurder worden. Gescheiden afval draagt alleen bij aan een beter
milieu.
Het afval wordt dan wel gescheiden maar er komt ook steeds meer afval.
Het aantal vervoersbewegingen groeit, dus dat is mogelijk duurder dan scheiden na inzameling.
Mogelijk is de recycle opbrengst bij vooraf scheiden wel hoger.
Te hinken voor scheiding achteraf hebben alleen zin als het aanbod voldoende massa of volume
heeft en dan kan er nog meer uitgehaald worden om te worden hergebruikt. Daarnaast rijden
minder vrachtwagens door de straten dus dat is ook minder belastend voor het milieu
in het nieuws was bekend geworden dat in de gemeente Laarbeek zoveel gescheiden wordt, dat er
te weinig opgehaald wordt met de grijze kliko`s zodat de gemeente een boete gekregen heeft
omdat er een afspraak gemaakt was over een bepaalde hoeveelheid die niet gehaald is. en dat mag
dan toch weer door de burger betaald worden....!!
Ik scheid al jaren mijn afval en het wordt alleen maar duurder. Misschien een idee om met een
beloningssysteem gaan werken dat zou pas loon naar werken zijn.
ik heb het idee dat hoe meer we afval scheiden . we toch meer gaan betalen . De gemeente koopt
in voor het aanbieden van een bepaald tonnage haalt men dat niet krijg de gemeente een boete die
dus weer doorgerekend wordt naar de burger . uit eindelijk gaat de prijs omhoog .
het systeem kan dan wel de potentie goedkoper worden....de belastingheffingen die onze regering
naar loop van tijd bedenkt maakt dit weer teniet
Gemeentes krijgen blijkbaar een boete als er te weinig afval wordt aangeleverd
Geen kunststof in afal betekend een lagere verbrandingswaarde. Dus bij betalen
Er word te weinig afval geleverd en toch moet de gemeente betalen, omdat er een bepaald quotum
is afgesproken!
Er moeten verschillende methodes worden toegepast om dit allemaal apart te verwerken. Dit is m.i.
duurder dan de vuilnisbelt van vroeger!!
De geschiedenis heeft intussen wel geleerd dat het voor de burger nooit goedkoper wordt en dat
dat keer op keer valse beloften zijn. In de praktijk wordt het altijd aanzienlijk duurder voor de
gewone mens.
Alles wordt duurder, dus ook hier zullen de kosten niet minder worden door te scheiden. Wij
scheiden afval omdat we dan zelf minder hoeven te betalen. Maar het afvalsysteem wordt hierdoor
niet goedkoper, het is juist duurder als er meer verschillende afvalstromen zijn, omdat er meer tijd
en geld mee gemoeid is.
Alles wordt alleen maar duurder door een slecht beleid. Ze hebben geld nodig om hun tekorten te
dekken en dan kan de burger weer betalen en zij mooi weer spelen
Het probleem is waar verzameld men het afval bij je thuis als men alles moet gaan scheiden. Nog
meer containers?
Geen idee

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op woonplaats en
geslacht.
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