Vervuiling parken
Onlangs plaatste de gemeente Maastricht 10 perscontainers in het Stadspark. De grote
afvalbakken moeten er tijdelijk voor zorgen dat de afvaldump in het Stadspark afneemt.

5 ‘De perscontainers in het Stadspark zullen ervoor zorgen
dat de vervuiling in het Stadspark van Maastricht afneemt’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling)
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Op stelling 5 ‘De perscontainers in het Stadspark zullen ervoor zorgen dat de vervuiling in het
Stadspark van Maastricht afneemt’ antwoordt 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 22%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens





Ik hoop het in ieder geval.
Na het evenementen t meteen opruimen om te voorkomen dat er alle rotzooi
gedumpt wordt.
Op proef neerzetten. Toezicht strenger uitvoeren
Vroeger waren er bordjes met verboden het groen te betreden kijk waar de
tolerantie ons gebracht heeft !!!!
Wanneer iedereen zicht hieraan houdt. Sommigen laten het gewoon staan, wat ze
niet verkocht hebben.
Afvalbakken zijn niet overbodig.
Anders zwerfvuil.
Een maand geleden liep ik op een zaterdagochtend naar mijn werk door het park
naar de Hoge Brug. Ik wist niet wat ik zag. Het leek of het carnaval was geweest in
het park. Alle vuilnisbakken zaten propvol en eromheen lag een berg afval. Toch nog
moeite gedaan om het vuil te verzamelen. Maar wat overal rondslingerde, met geen
pen te beschrijven. Ik begrijp heel goed dat op zo'n prachtige dag en avond
iedereen wil genieten. Studenten hebben meestal niet de beschikking over een tuin.
Maar er zo'n rotzooi van maken dat is buiten alle proporties.
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Genoeg afvalbakken, dus véé? afvalbakken, zullen het mensen makkelijker maken
op hun afval daar in te dumpen. Maar het is toch vooral een mentaliteitskwestie. 50
jaar geleden, toen ik een klein meisje was, had je de ANWB-campagne met een
gedichtje: "Laat niet als dank voor t aangenaam verpozen, de eigenaar van bos de
schillen en de dozen.' Het is dus een probleem van alle tijden! Hoe we mensen
zover krijgen dat ze even opruimen voor ze vertrekken...ik weet het niet. Bij mijn
generatie, die dat ANWB-verhaal allemaal op school heeft besproken en overal bij
parken en bossen de borden met deze tekst heeft zien hangen, heeft dat blijkbaar
niet veel uitgehaald, want ze heeft haar kinderen duidelijk niet met die opruiminstelling opgevoed. Ik word er tot mijn ergernis heel erg kwaad van, maar dat is
een emotie niet niet helpt bij het vinden van een oplossing. Opruimpolitie die
patrouilleert en forse boetes (50 euro per papiertje, bekertje of ander item) mag
uitschrijven. En meteen denk ik: ze moeten dan bijna ook bewapend zijn omdat ze
ongetwijfeld veel agressie van bekeurde burgers over zich heen zullen krijgen.
Hopeloos! En toch denk ik dat we het daar moeten zoeken: parkwachters (in duo's)
en boetes.
Hopelijk helpt het.
Ik ben het er mee eens maar of het helpt is een andere zaak.
Ik heb geen idee wat perscontainers zijn, maar als je vervuiling wilt tegengaan dan
moet je er hoe dan ook voor zorgen dat de vervuiler zo goed mogelijk geholpen
wordt om zijn gedrag aan te passen.
Uiteraard zal ok de gebruiker van het park zijn verantwoording moeten nemen
Zonder bakken kan men zijn afval niet kwiijt
Afwachten of ze worden gebruikt
Containers kunnen geen kwaad maar zullen niet alle wangedrag oplossen
De tijd zal het moeten uitwijzen of de perscontainers de vervuiling verminderen.
Dit is een 'open-deur-vraag'.
Natuurlijk zal dit de vervuiling van het park doen afnemen, maar zoals reeds
gebleken is, niet oplossen.
Er moeten uiteraard overal afvalbakken staan,maar mensen die altijd al rommel
dumpen, zullen dat altijd blijven doen, ongeacht de extra afvalbakken (ze moeten
opnieuw manieren leren...)
Het probleem is niet of er voldoende afvalbakken zijn, het probleem zit hem bij de
mensen
Het zijn toch de mensen die dit moeten doen. Zoals we weten zijn er veel die hier
maling hebben
Hoop ik ?
Ik hoop het wel.
Ik kom nooit in een park en heb geen weet van deze problematiek en de omvang er
van.
Is pas net geplaatst!
Ligt toch voornamelijk aan de gebruikers van het park
Vaker de schoonmaakdienst laten langskomen met mooi weer en dagen met
festiviteiten
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Als bewoner van het Stadspark weet ik uit ervaring dat de meeste rommel wordt
achtergelaten door degenen die 's avonds in het park en op de walmuur vertoeven.
Dat zijn vooral hangjongeren die met hun scooters en luide muziek tot ver in de
nacht zitten te feesten en te drinken in het park; dat zijn in het algemeen NIET
degenen die de moeite nemen om 's nachts hun rommel op te ruimen! Mensen die
overdag bij de vijver zitten en liggen (vooral studenten) die laten nauwelijks rommel
achter.
De jeugd is gewend om het vuil daar achter te laten waar het genuttigd wordt.
De vervuiler aanpakken ,toezichthouders neer zetten
Dezelfde mensen die hun troep nu niet in een gewone prullenbak gooien zullen dat
dan ook niet doen.
Dit zijn gewoon aso's die niet willen betalen voor hun afval.
Er lopen, jammer genoeg, veel te veel onopgevoede individuen rond die tóch hun
rotzooi gewoon zomaar ergens dumpen, er moet eens begonnen worden met het
goed opvoeden van mensen!!!
Grotere of kleinere afvalbakken,het is n principe kwestie.
elkaar aanspreken op dit gedrag werkt nogal eens,vooral bij jongeren.
er lopen zoveel toezichthouders rond,laat die eens deze mooie taak op zich nemen
Heropvoeding parkgebruikers
Het geld van die containers kunnen ze beter steken in handhavers. De vervuiler
direkt aanspreken op hun asociaal gedrag en natuurlijk boetes uitdelen! Kan in het
buitenland bv Engeland en Frankrijk toch ook?
Het is een feit dat mensen totaal niet genegen zijn zich aan regels te houden. Dit
geldt niet alleen voor vervuiling, maar ook het verkeer en de zware gevallen zoals
chemische afvaldumping, mishandeling en moord. Maar niemand die op zoek gaat
naar de gemeenschappelijke onderliggende oorzaak en een mogelijke oplossing.
Het is een kwestie van mentaliteit van de bevolking die momenteel veel te wensen
laat. Tevens wordt er bij overtredingen te weinig of niet beboet.
Het is mijn vaak opgevallen dat men gewoon te lui is om zelfs het afval in de
afvalbak te gooien, zelfs als ze er naast staan. bovendien kan men nu gaan denken
dat men toch al het afval wel opruimt, dus hoeven zij het zelf niet te doen.
Ik heb ze vandaag gezien in het Stadspark,maar ze staan verkeerd,de inlaadklep
moet juist van voren zitten,niet van achteren,mensen lopen er niet omheen,waar ze
de rotzooi kunnen ingooien,ze kijken van voren en zien niets,dus het wordt dan
ervoor gelegd.
Meer toezicht en boetes uitdelen aan vervuilers.
Mensen laten de troep gewoon liggen als ze uit het park weggaan. de handhavers
zouden strenger moeten optreden. Wellicht is het een idee om de mensen een
kaartje (zoals een parkeerkaartje) te laten kopen. Als ze in het park zitten moeten ze
dit kunnen laten zien, anders boete. met dit geld kan dan een actie gestart worden
om mensen bewust te maken van de troep die ze achterlaten.
Mensen zijn van nature lui en laten liever alles ter plekke vallen dan een meter naar
een vuilnisbak te lopen.
Vetzakken laten het toch liggen al zet je er 10 containers neer
Alleen een Gemeentelijke verordening ; Dat geen afval geloosd mag worden in de
hele gemeente, Zal een oplossing kunnen brengen. MITS gehandhaafd wordt.
Je moet de mensen er op aanspreken, o.a. door te handhaven.
3

Weet niet



Veel te weinig, handhaving en boetes uitschrijven kan ook helpen.



Het kan ook een aanzuigende werking hebben. Men zal het proef ondervindelijk
moeten ervaren of dat de stelling klopt
Ik heb vorig jaar voor stadsgoud een idee ingediend om vervuiling tegen te gaan
door mensen die met gft afval “ de eendjes komen voeren”.
Ik heb ze nog niet gezien.
Ik heb zo'n container nog niet gezien.
Ik hoop het wel MAAR alleen al het feit dat er zo veel troep zo maar neer
gegooid/achtergelaten wordt stemt me niet hoopvol : veel mensen zijn blijkbaar
gewoon zo: thuis ook ???
Ik hoop het, maar ik weet het niet. Helaas zijn veel mensen te beroerd om hun
eigen spullen op te ruimen.
Ik moet het nog zien of dezelfde mensen de moeite nemen om hun vuil erin te
dumpen
Wat zijn nu weer perscontainers - nooit van gehoord. Wel van vuilcontainers - de
bakken aan de kant op diverse strategische plaatsen te vinden.
Een beetje vervuiling hoort bij het leven. Een styriele buurt is ook alsof er niet
geleefd wordt en hoe kan ik dan nog aluminiumblikjes en statiegeld vinden.
Wellicht eens over de "muur" kijken, hoe wordt dit aangepakt in (bijvoorbeeld)
Amsterdam-Vondelpark ?
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6 ‘De gemeente Maastricht moet harder optreden tegen
vervuilers van de parken in de stad’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=340)
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Op stelling 6 ‘De gemeente Maastricht moet harder optreden tegen vervuilers van de parken in de
stad’ antwoordt 91% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (60%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens











Alleen een Gemeentelijke verordening ; Dat geen afval geloosd mag worden in de
hele gemeente, Zal een oplossing kunnen brengen. MITS gehandhaafd wordt.
Als de mensen geen fatsoen hebben moeten wij het hun leren
Als iemand die tegen een boom urineert al een boete krijgt van ca. 150 euro, dan is
de maat toch al gezet voor vervuilers van de parken.
Iedereen weet echt wel dat het niet de bedoeling is om rotzooi gewoon achter te
laten, zelfs de grootste aso's.
Dus moet je de overtreders ook hard en vooral ook 'vervelend' aanpakken.
Denk daarnaast ook eens aan 'corvee', het verplicht opruimen van afval in het park
zodat iedereen de vervuilers als zodanig kan herkennen.
Een verdere bron van ergernis is de hoeveelheid peuken bij zitbankjes. Ook dit is
afval ! Voor mij hoeft geen rookverbod in het park, maar dit soort afval moet ook
worden opgeruimd (er zijn landen, waar op het weggooien van peuken ook hoge
financiële straffen staan). En als het allemaal niet helpt, dan moet de gemeente
maar een rookverbod in de parken in stellen.
Als ik met mijn hond uit ga moet ik ook alles opruimen
Boetes uitschrijven.
Dat is echt iets voor die geschifte pestkoppen van handhaving, komen ze ook nog
eens aan de lucht.
De gemeente moet harder optreden tegen alle vervuilers, maar moet daar wel de
moeite voor nemen en ook zelf sneller in actie komen. Als er rotzooi ligt sneller
opruimen, mensen zijn genegen om hun vuil er dan ook maar bij te gooien.
Handhaving is noodzakelijk.
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Het is een kwestie van opvoeden. Een flinke boete zou daarbij kunnen helpen om
het gedrag te keren. Tolerantie is goed maar asociaal gedrag moet je gewoon
aanpakken. Geniet van de omgeving maar laat niet als dank...…………….enz
Hoe opsporen? Wie gaat dat doen en hoe, heterdaad? Park,om 23 uurnsluiten?
Inderdaad handhaving heeft hier een belangrijke rol te vervullen zo niet zal de
vervuiling alleen maar toe nemen. Neemt niet weg dat de mogelijkheden om afval
kwijt te kunnen als het daar aan schort uit te breiden.
Informeer het publiek over de waarde van o.a. aluminiumblikjes. Bij mijn
wandelingen door het Jekerdal raap ik jaarlijks enkele tientallen kilo's aan lege
blikjes op en breng die naar de oude metalen handelaar in de Beatrixhaven die r ±
0,80 / kg voor geeft.
Laat het niet opruimen van hondenpoep hier ook onder vallen!
Maar dan ook boetes uitgeven aan vervuiler en niet kleine kinderen, want hier is
men bang om bepaalde mensen groepen te bekeuren
Maar dus wel voldoende faciliteiten bieden om de rommel kwijt te raken. Mee naar
huis nemen is te kort door de bocht.
Maar er mogen ook meer en grotere afvalbakken komen. maar de basis ligt bij: zelf
opruimen van je eigen spullen. wat je 'vol' mee kunt nemen, kan 'leeg' ook mee!
Maar leg dan wel een boete op die pijn doet in de beurs van de vervuilers.
Meteen beboeten.
Niet alleen dáár maar ook op andere plekken in Maastricht, maar moet natuurlijk
ook wèl gecontroleerd worden, we kunnen wel van alles willen, maar controle is
essentieel!!
Niet alleen in de parken! Ook op straten in en rond het centrum is het bar en boos
met afval en HONDENPOEP
Niet alleen van de parken, maar overal. En niet alleen vervuiling maar alle soorten
overtreding. Er is zo weinig handhaving dat de meeste mensen zich niets aantrekken
van regels en wetten.
Omdat de vervuilers niet aan te pakken zijn verzoeken wij ze wil je alsjeblieft
Straffen voor het weggooien van rotzooi op straat kan niet hoog genoeg zijn. Als je
zo debiel bent om gewoon een flesje op de grond te gooien mag daar wat mij
betreft 1000 euro boete op staan en een fikse taakstraf...rotzooi ruimen
Zeer hoge boete,s voor het achteloos weg werpen en of achterlaten van goederen,
zeer zeker 275 Euro
Zie vraag 5.

Mee eens




Harder optreden betekent meer pijn in de portemonnee.
Uiteraard

Neutraal



Ik kom nooit meer in de parken omdat het er stijf vol ligt met allerhande personen,
het zijn meer ligweides geworden, erg jammer.
Laat de fictie dat hard optreden een probleem oplost niet ook in Limburg/Maastricht
postvatten
Moet optreden is voldoende
Zou je kunnen doen maar of het helpt is zeer de vraag.
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Er moeten meer bakken komen die vaker geleegd worden!
Harder optreden helpt nooit
Vervuilers zullen de modus van afval verwerking van onze stad niet kennen(
toeristen) of te weinig inkomen hebben voor het aanschaffen van dure vuilniszakken
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Weet niet






Het zal meer te maken hebben met t slim dan streng regelen. Jullie weten dat
landelijke organisatie Gemeente Schoon ( tak van ministerie Rijkswaterstaat
Leefomgeving) gratis expertise levert over hoe je dit probleem het meest effectief
aanpakt? Tot en met geteste aanbevelingen voor prullebakken dichtheid en
ontwerp? Zij zijn de experts die het wiel al voor alle gemeenten hebben
uitgevonden.
Ik heb geen idee hoe hard de vervuilers nu worden aangepakt en of de faciliteiten
om je afval kwijt te kunnen op dit moment wel voldoende zijn.
Met de zweep er overheen of met proces verbalen of verbanning uit het park
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7 Stel u bent de verantwoordelijk voor het onderhoud van de
parken bij de gemeente Maastricht, hoe zou u de vervuiling
in de parken in Maastricht aanpakken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=346)
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op vraag "7 Stel u bent de verantwoordelijk voor het onderhoud van de parken bij de gemeente
Maastricht, hoe zou u de vervuiling in de parken in Maastricht aanpakken?" is het meest gekozen
antwoord (77%): "Meer handhaving".

Andere aanpak, namelijk:




















'nudging' dmv veel strategisch verspreide (en sympathiek uitziende) afvalbakken
'Papier hier'-achtige figuren.
Aan het einde van de dag gezamenlijk opruimen
Aanspreken op gedrag. Maar voor alles geldt direct effect telt.
Aanspreken op je verantwoordelijkheid. Het behouden van een aangename samenleving ligt bij u
zelf. Geef een goed voorbeeld.
Als iemand betrapt word op vervuiling van het park, geen boete, maar bestraft ze door enkele
dagen zelf het stadspark te laten schoonmaken. Zullen ze het snel laten.
Alternatieve manier van aanspreken, door acteurs bv
Alternatieven aanbieden waardoor vervuiler eerder geneigd is afval netjes weg te gooien
Asielzoekers aan het werk zetten
Bepaalde activiteiten verbieden en een eindtijd instellen (max tot 20:00 u)
Bewustwording
Bij herhaaldelijk overtreden, verplicht taakstraf?
Boete hoogte volgens de Ierse normen.
Boetes in de vorm van zelf een aantal dagen parken moeten opruimen aan het einde van een
mooie dag.
Bordjes plaatsen, via scholen , universiteit e.d.
Combinatie van opruimen (voorkom rotzooi bij rotzooi scenario), Handhaving op mensen die
weggooien.
De tarieven in de milieuparken verlagen!!!!!! Belachelijk wat je daar moet neertellen als je iwts
erheen wilt brengen. Vinden jullie het gek dat alles her en der gedumpt wordt??? Goedkoper
maken zodat mensen gemotiveerd worden het daarheen te brengen. Hogere boetes werkt echt
niet hoor
De vervuilers ook op hun verantwoordelijk wijzen
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De vervuilers weren, dus weer een hek eromheen (2x)
Door het plaatsen van ludieke afvalbakken die opvallen, bijv. stadsengeltjes o.i.d.
Eerst de faciliteiten op orde brengen en vervolgens een vriendelijke vorm van handhaving:
aanspreken en vriendelijk vragen.
Elkaar aanspreken
En regelmatige patrouilles ook om het fietsen in het park tegen te gaan.
Er zijn nu niet voldoende afvalcontainers , meer bakken is dan een betere oplossing dan meer
toezicht oid
Even de hand uitsteken en de boel demonstratief opruimen zodat zoveel mensen het zien doen
Foto’s plaatsen van voor en na een gezellige BBQ
Gedrag benoemen
Geen toeslag vragen , gratis aanleveren
Geen vuilisbakken, wat je meeneemt naar het park, neem je ook weer mee terug (naar Japans
voorbeeld)
Geregeld de Politie erdoor fietsen,maar dan alleen met evennementen
Gewoon: alle afval mee naar huis nemen. Kleinigheid.
Goed voorbeeld doet volgen, 's morgens een schoon park blijft een schoon park, wel mogen
bewuste vervuilers aangesproken worden. onderling zorgt men wel voor goede opvolging.
Goede voorlichting
Handhavers in burger kleding
Handhavers zijn er wel maar worden voor andere zaken ingezet
Her op voeding van de vervuiler
Het uitschakelen van de verlichting in het park! De verlichting faciliteert in zekere zin degenen
die 's nachts in het park willen vertoeven, en dat zijn nu juist degenen die de meeste rommel
achterlaten.
In de portemonee tref je iemand het hardst !!! Dan denkt men na !!!
Informatiekraampje met informatie over vervuiling
Informeren, motiveren
Laten betalen als ze in het park op het gras willen zitten
Lik op stuk
Lik op stuk ... vervuilers laten opruimen als straf
Maak het milieupark eindelijk weer gratis! En in het park meer afvalbakken, die een kleine
opening hebben (ter voorkoming van dumpen van grote tassen of spullen).
Meer afvalbakken misschien
Meer afvalbakken, met posters die mensen daarop wijzen
Meer bakken, vaker legen
Meer controle en da mensen aanspreken werkte vroeger ook op een normale manier
tegenwoordig wordt je aangesproken op een gebiedende wijze .
Meer handhaving en mensen op hun gedrag aanspreken.
Meer mogelijkheden tot het weggooien van troep --> meer locaties in combinatie van meer
zichtbaar handhaving personeel
Meer prullebakken, maar dat kost geld !
Meer prullebakken, meer schoonmaakdiensten bij mooi weer. Flexibel zijn
Meer prullenbakken / bordjes / ervoor zorgen dat mensen elkaar ook aanspreken
Meer vrijwilligers die toezicht houden. Praatje maken met mensen en bij vaker overtreden
verplicht stellen zel een dag of een maand lang een dag deel in de week zwerfvuil mee op laten
ruimen
Meer vuilnisemmers met gescheiden afval
Meer/grotere vuilniscontainers
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Mensen aanspreken
Mensen erop aanspreken als ze rommel laten liggen, bewustwording in combinatie met
handhaving.
Mensen op hun verantwoordelijkheid wijzen bij overtredingen met mogelijk hoge boetes
Niet alleen de vervuiling aanpakken, maar ook zeker degene die in het park fietsen, gevaar voor
wandelaars en zeker kinderen
Of diegene die het vervuild ook laten opruimen, maar dan ook de rotzooi van anderen.
Ook bij milieu parken
Ook zorgen voor voldoende afvalbakken door ook vaker geleegd worden
Op dezelfde manier als de gemeente al doet. Meer prullenbakken en handhaving laten
patrouileren.
Overtreders moet je naast hard en vooral ook 'vervelend' aanpakken. Denk daarnaast ook eens
aan 'corvee', het verplicht opruimen van afval in het park zodat iedereen de vervuilers als
zodanig kan herkennen.
Perscontainers. En maak het dan ook leuk om ze te gebruiken. Bijvoorbeeld a la holle bolle Gijs
idee in de efteling.
Persoonlijk aanspreken op gedrag...bij vervolg straf/boete
Publiekscampagne
Reclame spots op rtv maastricht en via maastricht
Recriareren in het park kosten aan verbinden
Regelmatige controle OOK OP FEESTDAGEN EN FESTIVALS
Schoolkinderen rondleiden en voorlichten over belang vervuling minderen
Statie geld op een sta plaats, bij geen vervuiling geld terug.
Statie geld op plastic flesjes en aluminium blikjes
Taak voor de gemeentereiniging
Taakstrafjes van 38 uur. Zet ze met een prikker en een zak een weekje in het park
Toegangsheffing vragen
Verplichte cursus vervuiling voor overtreders
Vervuiler ruimt op. En daarnaast mee laten draaien met de reinigingsdienst!
Vervuilers betrekken bij vervuiling oplossen
Voerautomaten in het park, gecombineerd met een ontmoedigigingscampagne om de
stadsparkdieren met meegebracht gft afval te voeren.
https://medium.com/@carlijnvantijen/eendjes-voeren-in-het-park-van-probleem-naaroplossing-f93b1b37a70b
Voldoende gelegenheid om afval kwijt te worden
Voldoende plekke voor afval maken
Ze
Zie vraag 6
Zorg voor voldoende afvalbakken
Zorgen voor voldoende en grotere afvalbakken

Toelichting




Alleen een Gemeentelijke verordening ; Dat geen afval geloosd mag worden in de hele
gemeente, Zal een oplossing kunnen brengen. MITS gehandhaafd wordt. Zoals in Zwitserland en
Singapore bij voorbeeld.
Als de bakken vol zijn, moet iedereen zijn/haar troep mee naar huis nemen. Daar hoor je
niemand over.
Als ze tenminste uit hun auto's durven te komen!
10



























Bij camerabeelden deze publiceren omzo de vervuiler aan te pakken
Cameratoezicht is een wassen neus, de pakkans is miniem, indien er niet grootschalig m.b.v.
auto's afval is gedumpt. Wellicht meer gebruik maken van IVN en/of andere millieu groeperingen
voor het bewust maken van park bezoekers.
De dader(s) moeten worden aangepakt. Ik heb in Amerika gereisd en daar haal je het niet in je
hoofd om je eigen afval op straat te gooien. Zo ook in Singapore, daar zijn de boetes ontzettend
hoog. Daar vind je zelfs geen uitgespuwde kauwgum op straat. Dus we zullen moeten optreden
want de verloedering is al lange tijd in gang gezet.
Die drie methoden tegelijk blijken in het Verre Oosten goed te werken.
Doe een forse boete zoals in Zwitserland. 150€ al voor één papiertje in de hele binnenstad. In
Eindhoven hebben ze een APV opgehangen met die boete en het werkt.
EENVOUDIGE OPLOSSING; Zet voldoende kartonnen tonnen (opvouwbare exemplaren in 20
seconde ontvouwd) neer in stadspark, evenementen en feestdagen en drukke straten.
Zorgplicht Gemeente; ophalen vóór zonsondergang!
Er moet ook iets aan de fietsers door het park gedaan worden, rampzalig gewoon.
Handhaving in burger er op afsturen. Rotzooi meteen laten opruimen en geen genoegen nemen
met "als ik naar huis ga ruim ik alles op". En heel hoge boetes, mensen willen nooit in hun
portemonnaie getroffen worden.
Handhaving moet wel eens een GOEDE cursus volgen, want gewoon wat rondrijden en/of lopen
is niet voldoende, nu lijkt het vaak alleen maar alsof het loosers zijn die niet bij de politie werden
aangenomen..............ik bemerk totaal geen kunde!
Heb het idee dat mensen vaak willen opruimen, maar dat de prullenbakken vol zijn.
Hogere boetes helpen niet of nauwelijks, alleen een hogere pakkans kan een significant verschil
maken. Dat geldt ook voor andere overtredingen.
Https://medium.com/@carlijnvantijen/eendjes-voeren-in-het-park-van-probleem-naaroplossing-f93b1b37a70b
Ik ben al meerdere keren naar politie of handhavers gegaan om het fietsen in park een halt toe te
roepen, nooit een politie gezien
Ik erger mij ontzettend aan de troep die de mensen gewoon langs de weg smijten. Iedere
morgen als ik naar het werk ga, ligt de troep langs de weg.
Incidentel controle, hoge boete
Je kan asociale mensen moeilijk op nieuw opvoeden, dus meer bakken of handhaving zal niet zo
veel verschil maken. Weet ook niet of hogere boetes een oplossing is, maar sinds de mens nogal
geld gericht is, pak je ze waar het het meeste pijn doet.
Maak het afval weggooien leuk!
Maar dan moet je niet bezuinigen en zeggen "de burgers kunnen zelf voor een terrein/park o.i.d
zorgen: bezuinigen leidt altijd en overal tot meer ellende/rotzooi enz.
Je moet niet MEER maar MINDER bezuingien : die zgn zelfredzaamheid en dat soort kreten
maken meer kaopot dan je lief is ! Weg met die ultraliberale mentaliteit.
aanpakken die winsten van ING/ABN enz.enz.NIet een 1.5. weggeven aan Shell/Uniliever enz...
Maar dan ook deze handhaving machtiging geven om direct een boete te geven als de
waarschuwing eerst opruimen niet helpt
Overtreders in weekend parken laten opschonen( liefst met gestreept gevangenispak aan )
Pakkans en boetes zijn een lachertje ...
Zie andere aanpak
Zorg voor voldoende vuilnisbakken maar accepteer vervolgens de realiteit dat recreatie rotzooi
met zich meebrengt en beschouw dat als bij parkbeheer behorende werkgelegenheid,
gefinancierd uit de algemene middelen
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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