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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe ervaart u de hoeveelheid illegaal afval bij het afvalinzamelingspunt(en) waar u afval
inlevert?" antwoordt 37% van de respondenten: "Ik zie regelmatig illegaal afval bij het
inzamelingspunt(en) waar ik kom".
Op vraag "1.1 Bij welk afvalinzamelingspunt(en) ervaart u illegaal afval?" antwoordt 76% van de
respondenten: "Afvalinzamelingspunt(en):".
Op stelling 2 ‘Het opfleuren van een afvalinzamelingspunt met een groene mat in mijn buurt zorgt
voor vermindering van afvaldumping’ antwoordt "35%" van de respondenten: 2 ‘Het opfleuren van
een afvalinzamelingspunt met een groene mat in mijn buurt zorgt voor vermindering van
afvaldumping’.
op vraag "3 Op welke andere manier zouden we illegale afvaldumping kunnen tegengaan?" is het
meest gekozen antwoord (52%): "Meer handhaven".
Op vraag "4 Hoeveel evenementen met luide muziek zouden er, volgens u, jaarlijks georganiseerd
moeten kunnen worden bij de Geffense Plas?" antwoordt 21% van de respondenten: "Geen".
Op stelling 5 ‘De Geffense Plas is de ideale locatie voor dit soort evenementen’ antwoordt 63% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". 18% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
op vraag "6 Wat voor evenementen zou u graag nog in de gemeente Oss willen zien?" is het meest
gekozen antwoord (37%): "Er zijn voldoende evenementen".
Op vraag "7 Heeft u een tip hoe de organisaties van de verschillende evenementen ervoor kunnen
zorgen dat de overlast voor bewoners wordt geminimaliseerd?" antwoordt 61% van de
respondenten: "Tip:".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Oss, waarbij 323 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Afval
Op verschillende punten in de gemeente Oss kan afval ingeleverd worden. Helaas wordt hier
ook illegaal afval gedumpt.

1 Hoe ervaart u de hoeveelheid illegaal afval bij het
afvalinzamelingspunt(en) waar u afval inlevert?
(n=323)

27%
17%
10%

7%

Weet niet

Ik kom nooit bij een
afvalinzamelingspu
nt(en)

Ik zie (vrijwel) altijd
illegaal afval bij het
inzamelingspunt(en
) waar ik kom

Ik zie regelmatig
illegaal afval bij het
inzamelingspunt(en
) waar ik kom

2%

Ik zie zelden illegaal
afval bij het
inzamelingspunt(en
) waar ik kom

Ik zie nooit illegaal
afval bij het
inzamelingspunt(en
) waar ik kom

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(Leesinstructie: met illegaal afval bedoelen we afval dat niet wordt ingezameld op deze
plekken, maar hier wel wordt gedumpt. Voorbeelden zijn dekens, la
37%

Op vraag "1 Hoe ervaart u de hoeveelheid illegaal afval bij het afvalinzamelingspunt(en) waar u afval
inlevert?" antwoordt 37% van de respondenten: "Ik zie regelmatig illegaal afval bij het
inzamelingspunt(en) waar ik kom".

Toelichting
Ik zie nooit illegaal afval
bij het
inzamelingspunt(en)
waar ik kom




Ik kom alleen bij het punt van de Jumbo in Geffen.
Komt relatief weinig voor.

Ik zie zelden illegaal afval
bij het
inzamelingspunt(en)
waar ik kom



Een iets te grote vaas die net niet in de glasbak past, een inzamelpunt
voor plastic dat zo vol zit dat de zakken plastic ernaast staan, een
huishoudelijk apparaat dat net niet in de wecycle-bak past,
statiegeldflessen van een supermarkt A die niet ingenomen worden
door de automaat van supermarket B. Allemaal goedbedoelde
afvalinzameling, maar blijkbaar dus niet geschikt voor alle
praktijksituaties.
Ik zie wel vaak bij de vierhoeksi gel baast de afval bakken zakken
staan. Dit waarschijnlijk omdat de bakken vol zitten. Natuurlijk wel
fijn dat het op de juiste plek wordt neergezet.
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Ik zie regelmatig illegaal
afval bij het
inzamelingspunt(en)
waar ik kom



Wanneer mensen de moeite nemen de stinkende zakken plastic zelf
mee te nemen bij het boodschappen halen moet je nier verwachten
dat ze deze zakken mee terug nemen omdat het apparaat al vol zit.
Doe hier dan iets aan. Hetzelfde geldt voor de glasbakken. Zorg dat
de de capaciteit aan kunnen!



Bijvoorbeeld dozen naast de glascontainer, of naast de plastic
container andere dingen die er niet horen.
Ik heb vaak het idee dat de verzamelcontainers met plastic afval vol
zitten bij de jumbo in de krinkelhoek. Regelmatig staan hier
afvalzakken naast.
In de Saturnusstraat bij de flats staat bijna altijd illegaal afval.
Kom vaak voor bij ondergrondse bakken
Met name bij plastic afval container: hard plastic spullen die er niet in
passen, of zakken ernaast omdat klep niet open gaat.
Ook bij glas vaak grote glazen attributen die er niet in passen
Vooral als de afvalbak vol is, bv voor glas, textiel, plastic
Zie ook vaak gedumpt illegaal afval in de bossen bij de Geffense
plas.








Ik zie (vrijwel) altijd
illegaal afval bij het
inzamelingspunt(en)
waar ik kom






Ik kom nooit bij een

afvalinzamelingspunt(en)

Ik zie allerlei spullen van glas die niet passen. Men zet ze er gewoon
neer. Ook zie ik wel eens mensen langsfietsen die de zaken gewoon
richting de bak gooien. Zo a- sociaal.
L
Te grote stukken afval, die niet in de containeropeningen passen,
maar ook restafval wat daar gedumpt wordt. Bovendien zitten de
zogenaamde blikvanger regelmatig vol met afval wat er niet in hoort.
Vooral plastic afval ligt naast de container. Ik zou liever zelf een
oranje container aan huis hebben voor plastic afval. Breng het nu
meteen weg als de container tenminste niet vol is! Het gaat namelijk
erg stinken.
Ik kom nooit bij deze inzamelpunten. Als ik teveel heb laat ik dat
ophalen. Dat werkt prima voor mij.
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1.1 Bij welk afvalinzamelingspunt(en) ervaart u illegaal afval?
80%

76%

(n=147)

70%
60%
50%
40%
30%
16%

20%

7%

10%
0%
Afvalinzamelingspunt(en):

Bij alle afvalinzamelingspunten in
de gemeente Oss

Weet niet

Op vraag "1.1 Bij welk afvalinzamelingspunt(en) ervaart u illegaal afval?" antwoordt 76% van de
respondenten: "Afvalinzamelingspunt(en):".

Afvalinzamelingspunt(en):


























Achter winkelcentrum heihoek en bij winkelcentrum de ruwert
Afvalinzamelingspunt goudmijnhof
AH ruwaard maar ook zakken plastic bij Ussen
AH Ruwert
Aldi Schaapmanlaan, AH Burgplein
Berghem
Berghem AH, Oss Heihoek
Berghem bij de kerk
Bij jumbo in de krinkelhoek. De Vierhoeksingel.
Bij jumbo krinkelhoek en wc Ruwert
Bij Jumbo vierhoeksingel
Bram van den Bergstraat / Meijer van Leeuwenstraat
Burchtplein
Burchtplein Oss
Containers bij De Ruwert
De Ruwerd
De Ruwert en hier in de straat
Diversen
Diversen in Oss
Glasbak winkelcentrum Ruwaard
Glasinzameling Macharen
Goudmijnhof
Heihoek
Heihoek en de Ruwaard winkelcentrum
Heihoek, winkelcentrum Ruwaard
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Heschepad
Hoek Singel 40-45/ Kardinaal de jongstraat
In de Saturnusstraat bij de flats staat bijna altijd illegaal afval.
Industrielaan
Inzamelpunt winkelcentrum de Ruwaard, inzamelpunt Palmstraat
Jumbo vierhoeksingel (4x)
Jumbo Vierhoeksingel (3x)
Jumbo vierhoeksingel ;
Jumbo Vierhoeksingel en WC Ussen
Jumbo Vierhoeksingel en Winkelcentrum Ussen
Kardinaal de Jongstraat
Keurvorstenplein Ravenstein
Kom zelf altijd bij winkelcentrum Ussen.
Krinkelhoek en ussen
Linkensweg, Kuipers Rietbergstraat, Jacob Goldschmidtstraat
Lisztgaarde
Maasdijk Megen
Meerdere
Nieuwstraat, boterstraat
Nw hescheweg
Oostwal
Plastic afvalpunt winkelcentrum ussen
Populierstraat
Ruwaard , Wolfskooi
Ruwaard wc Aldi Heihoek
Ruwaart
Ruwert (3x)
Ruwert , WC Ussen
Schietspoel / koningsloper
Sterrebos AH
Sterrenbos
Tegenover de EMTE Kard de Jongstraat en ook zet men daar soms gebroken glas weg.
Thorbeckestraat, Ruwert.
Titus brandsmalaa in en kardinaal de Jong straat
Ussen (2x)
Ussen (Wolfskooi)
Ussen en Ruwaard
Vierhoek ussen
Vierhoeksingel
Vierhoeksingel, ussen
W.C. ussen.
WC Heihoek, WC Ussen
Wethouder van esch / palmstraat
Wethouder van Esch laan
Winkel centrum Ussen
Winkelcentra
Winkelcentra Heihoek en Ruwert
Winkelcentrum ruwaard
Winkelcentrum de Ruwerd
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Winkelcentrum de Ruwert (2x)
Winkelcentrum De Ruwert
Winkelcentrum heihoek
Winkelcentrum Heihoek
Winkelcentrum Ruwert (2x)
Winkelcentrum Ruwert en winkelcentrum Ussen
Winkelcentrum ussen (3x)
Winkelcentrum Ussen (5x)
Winkelcentrum Ussen en de Ruwaard
Winkelcentrum Ussen, winkelcentrum Ruwaard.
Winkelcentrum wolfskooi
WinkelcentrumUssen en Vierhoeksingel (Jumbo)
Wolfskooi
Wolfskooi , en zeker bij Jumbo vierhoeksingel
Wolfskooi en Vierhoeksingel
Wolfskooi Ussen
Woningen aan de zaltbommelseweg

Toelichting
Afvalinzamelingspunt(en): 




Bij de overige let ik er niet op, kom ik zelden.
De troep in de straat neemt toe; containers die er dagen staan,
troep er rond omheen die niet wordt meegenomen door de
vuilnisdienst. Erg ergerlijk.
Dit zijn ook de punten waar ik zelf kom
Nagenoeg elke keer als ik daar kom.
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De gemeente Oss plaatste in januari van dit jaar een mat met kunstgras bloemen bij een
aantal verzamelcontainers voor afval. Dit moet er voor zorgen dat mensen geen afval meer
naast de container zetten. Op sommige plekken werkt het, op sommige plekken minder. De
gemeente Oss breidt het aantal locaties uit met het Winkelcentrum de Ruwert en
Winkelcentrum Ussen in Oss.

2 ‘Het opfleuren van een afvalinzamelingspunt met een
groene mat in mijn buurt zorgt voor vermindering van
afvaldumping’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=318)

40%

35%

35%
30%
22%

25%

23%

20%
13%

15%
10%
4%

5%

3%

0%
Zeer mee een

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 2 ‘Het opfleuren van een afvalinzamelingspunt met een groene mat in mijn buurt zorgt
voor vermindering van afvaldumping’ antwoordt "35%" van de respondenten: 2 ‘Het opfleuren van
een afvalinzamelingspunt met een groene mat in mijn buurt zorgt voor vermindering van
afvaldumping’.

Toelichting
Zeer mee
een




Mee eens






Neutraal




Alleen is de mat ineens weer verdwenen. Het zag er zo leuk en vriendelijk uit. Het
fleurde de grauwe naargeestige plek meteen op.
Als het opgefleurd is zal men er, hoop ik :-), minder snel afval naast leggen.
Ben benieuwd hoe lang het blijft staan. Gesloopt of gestolen wordt
Helaas is die bij het titus brandmaplein weer verdwenen
In tilburg blijkt uit een proef dat door de afvalpunten aan te kleden met {namaak}
groen er vrijwel niets meer naast de container wordt gedumpt
Maar toezicht en handhaven werkt beter.
Bij de heihoek was het al eerder, maar weer vernield
Dit is volgens mij mede afhankelijk van de buurt(bewoners) daarmee niet zeggende
dat alleen zij daar dumpen (Als er sprake van is). Het is een mentaliteitskwestie,
normenkader......een voorbeeld is bijv. Het leegvissen van vijvers door
arbeidsmigranten, in mijn systeem kan dat niet, hun thuisland misschien gewoon of
niet verboden, wellicht al jaren geleden leeggevist (Dit meer ter duiding van
normenkader)
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Mee
oneens












Zeer mee
oneens








Weet niet







Ik ben van mening: Als men te lui is om de afval netjes weg te gooien, dan betekent
de groene maat hier niks voor.
Ik denk dat mensen toch een manier vinden om het er toch bij te zetten.
Ik verwacht niet dat het lang mooi zal blijven en dan vind ik het zonde van het geld.
Mensen die afval dumpen maakt het niet uit of een omgeving er mooi uitziet.
Ik vind het wel goed dat erover nagedacht wordt hoe gedrag veranderd kan
worden, en als het niet werkt verder wordt gezocht. Ga zo door!
Ik zou het wel mooier vinden, maar of het ook voor vermindering zorgt weet ik zo
net nog niet
Mensen dumpen hun zak met plastic naast decontsiner. De volgende denkt dat de
container vol is en dumpt de zak er naast enz. Als mensen te lui zijn om de
container te gebruiken dan zijnze het ook na het opfleuren
Zou niet weten waarom er dan niet gedumpt wordt!
A-socialen zullen toch wel dumpen, die hebben overal lak aan.
Als diegene al brutaal is om het er nu naast te zetten zullen ze dat ook doen op die
matten
Bizar o m met dit soort maatregelen gedrag af te dwingen
Die mensen die het nu doen blijven dat doen lijkt mij.
Heeft gen enkele zin, er wordt toch wel gedumpt, zo niet bij het
afvalinzamelingspunt dan wel in de omgevingen, parken, struikgewas.
Het interesseert die lui niet hoe t eruit ziet, als ze t maar kwijt kunnen.
Iemand die z'n rotzooi kwijt wil, gooit het er ook neer al er toevallig een stukje
kunstgras langs ligt.
Ik vind het er heel mooi uitzien met die bloemen maar volgens mij dumpen mensen
hun afval daar toch nog gewoon
Werkt tijdelijk zodra de eerste er weer iets plaatst volgen er meer
Zie boven!
Flauwekul. Kost geld . Liever controle op poep.
Het illegaal afval dumpen is begonnen na verandering in het beleid van afval
ophalingen en mensen met een overschot aan afval overbleven. Als er weer als van
oudsher om de week afval wordt opgehaald zullen mensen ook geen behoefte meer
hebben in het illegaal dumpen van afval. Het weinig produceren van afval kan
misschien bij de rijkere mensen die een paar keer per week buiten de deur eten,
maar de minima die elke dag thuis moet koken blijft zitten met een overschot. Het
zit hem niet in de scheiding van afval.
Het vaker ophalen van containers zorgt voor minder afvaldumping
Hippie oplossing; in theorie is het leuk, in praktijk zal het helemaal niets
veranderen; men die afval kwijt wil, wil het toch kwijt. of dat nu een groen matje
ligt of niet
Kijken nergens na als ze maar kwijt zijn zelfs in speeltuin
Niet gezien bij de Jumbo
Bij ons in de buurt staan die dingen niet. Bij de flats thv vierhoeksingel wel. Daar ik
hetvaak een zooitje.
Denk aan vernielingen.
Dergelijk inzamelpunt staat niet in ons dorp
Geen mening
Heb er geen ervaring mee.
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Heb mijn eigen fontainers en zie hier dus niets van.
Heb zo'n mat nergens gezien in de buurt van Maren-Kessel
Ik heb het nog niet gezien
Ik heb nog geen ervaring met de groene matten dus kan niet over de effectiviteit
oordelen
Ik hoop het
In mijn buurt liggen nog geen groene matten, dus kan hier nog geen onderbouwde
uitspraak over doen.
Nog niet gezien.
Vraag me af wanneer mensen het niet vanuit zichzelf geen afval er naast zetten dit
nu wel zullen doen. Wel manier om een statement te maken en mensen erop te
wijzen.
Weet niet of dit helpt, maar het lijkt me het proberen waard. Het is meteen te
meten.
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3 Op welke andere manier zouden we illegale afvaldumping
kunnen tegengaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=315)

60%
52%
50%
40%

33%
28%

30%
17%

20%

7%

10%
0%
Meer handhaven

Camera toezicht

Meer voorlichten

Anders

Weet niet

op vraag "3 Op welke andere manier zouden we illegale afvaldumping kunnen tegengaan?" is het
meest gekozen antwoord (52%): "Meer handhaven".

Anders, namelijk:





















Aangeven waar ander afval gedumpt kan worden via bordjes
Achterhalen van wie de groep is en in de voortuin leggen. Of boetes geven.
Afval ophalen zeker niet verminderen.
Afval vaker ophalen, afhaalpunten eerder legen.
Als ieman rotzooi maakt als straf rotzooi laten opruimenen
Bepaalde afvalpunten realiseren waar men het gratis kan brengen
Betere ophaalregeling
Boetes uitdelen, onbeschoft gedrag.
Containers 1 keer in de week legen eens in de 3 weken is te weinig voor veel.mensen
Door grotere bakken te plaatsen. De stort gratis maken, ipv €2,50 per zak.
Duidelijkere informatie over inleverpunten
Echt groen aanplanten
Een combinatie van deze mogelijkheden. Maatwerk. niet iedere buurt reageert hetzelfde op een
bepaalde actie.
Er voor zorgen dat er geen kosten zijn verbonden aan het brengen van afval bij de milieu straat,
waneer ik een 1 persoonmatras kom brngen en 10 euro af moet rekenen, vind ik dat niet in
verhouding staan
Extra bakken plaatsen waar het illegale afval in hoort. Ik zie bij de glasbakken vaak plastic flessen
zonder statiegeld. Als er een plastic container staat dan denk ik dat mensen het daar in gooien
enz.
Geen geld vragen bij de milieu straat
Geen idee of het illigaal is, vaak zijn de bakken vol en kan er niks meer in.
Geen kosten verbinden aan het afleveren van afval op de gemeentewerf
Gewoon duidelijk bord erbij dat het verboden is
Goedkoper
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Gratis afval kunnen storten
Gratis dan is er geen rede om ernaast te dumpen
Gratis milieustraat, ophalen grof vuil
Grof afval laten ophalen door vuilniswagens
Grof vuil bijdrage afschaffen maar in afvaltarief verwerken zodat grof vuil gratis te storten is
Grotere containers (2x)
Handhaven en beboeten
Handhaven, de ondergrondse containers zijn regelmatig kapot dus op tijd maken
Handhavers-wijkcoordinators meer aanstellen en controle controle (onopvallend)
Hard aanpakken overtreders
Het invoeren van een grofvuildag eens in de maand en vaker plastic en papier ophalen.
Het makkelijker en goedkoper maken om (grof-) afval in te leveren. Maar sommige mensen leren
het toch nooit en zullen weinig tot geen moeite doen om afval (gescheiden) in te leveren.
Het voor burgers zo makkelijk mogelijk maken op afval op legale wijze in te leveren
Hogere boete uitdelen
I
Ik moet 20 autominuten rijden naar milieustation, vind ik echt veel, dus graag één dichterbij
Info in eigen taal
Inzameling makkelijker en gratis maken
Kleinere inzamelzakken voor plastic die wel door het luikje passen. Ophalen van grofvuil
vergemakkelijken.
Kliko's vaker legen zodat ze niet overvol raken of gaan stinken. En de openingen van m.n. de
papier- en plasticinzamelingspunten zijn vrij krap. Misschien dat mensen er daarom ook soms
zakken afval naast zetten.
Kwestie van mentaliteitsverandering, maar hoe bereik je dat??
Meer afval bij eigen woning mogen aanbieden
Meer afvalbakken
Meer containers. ; vaker leegmaken
Meer inzamelpunten
Meer inzamelpunten voor deze soorten illegaal afval, bijv mobiel punt vanuit de stort dat 1x per
maand in de buurt staat
Meer locaties voor verschillend soort afval
Meer ophalen. Niet iedereen is in de gelegenheid of heeft de mogelijkheden spullen in te leveren
bij de Milieustraat. Maak het makkelijk om afval te scheiden.
Mensen verleiden om van hun afval regulier afstand te doen door de mogelijkheden te
verruimen.
Middel is erger dan kwaal; gewoon blijven nalopen. Afvaldienst moet toch uren ingevuld krijgen.
Milieu straat gratis maken
Milieustraat kosteloos
Misschien 1 keer in de maand grof vuil ophalen
Niet tegengaan, blij zijn dat het daar ligt en niet ergens in de natuur
Onderzoeken wat de reden is voor het illegaal dumpen. Dan dat probleem oplossen. Als afval
inleveren te duur is lijkt me de prijs omlaag een idee bijvoorbeeld. Als achteloosheid de oorzaak
is, dan lijkt me handhaven werken. Het heeft weinig zin om hier een mening over te geven.
Meten is weten. Opfleuren lijkt me overigens een goed idee, maar dan met ècht groen. Die
bloemetjes op de grond zagen eruit als plastic verpakkinkjes van een afstand.
Op tijd de bakken legen, en rommel opruimen want als er eenmaal iets staat, komt er meestal
snel meer bij. En boetes uitdelen aan wie betrapt wordt.
Openingen groter
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Opvallende lamp die aangeeft dat er nog ruimte is in de container, zo is er geen reden om er
afval naast te zetten.
Papier en kledingcontainer bij de andere containers zetten. Het is ook raar dat je je doos na het
glas eruit gehaald te hebben nergens kwijt kan. En een kledingcontainer erbij. Ook zijn de
opening van de containers klein als je plastic afvalzak erg vol is. Het is dan erg moeilijk die in de
container te krijgen en makkelijker om die er maar naast te zetten. Maar dit laatste is dan niet
zozeer over illegaal afval.
Pasjes afschaffen
Plekken waar veel gedumpt wordt in de gaten houden. Achter mijn huis in de natuur.
Sociale controle / buurtwacht signalering
Tijdelijke ophaal afvalmogelijkheden
Toch meer toezicht op straat. zelf veel last van zwerfvuil in de brandgang achter, toch stuk
woongenot wat er op achteruit gaat. mensen zijn te laks om grofvuil weg te brengen. 1x per
kwartaal gratis ophalen zou een uitkomst zijn misschien.
Vaker afval ophalen
Vaker afval ophalen. Net als vroeger om de week (1 week groen, andere week grijs).
Vaker afval ophalen. Wanneer er al iets buiten de bak ligt doen mensen geen moeite om hun
vuilnis/glas/plastic in de bak te gooien. Op vrijdagavond ligt het vaak al vol met troep.
Vaker de containers ophalen.. Dan hoef je niet te dumpen als je bak weer vol zit
Vaker glascontainer legen.
Vaker ledigen en onderzoek doen naar de afkomst van het afval
Vaker leeg maken
Vaker ophalen
Vaker ophalen aan huis en containers voor het plastic afval gaan uitgeven
Vaker ophalen en plastic container invoeren
Vaker ophalen? en stort goedkoper/gratis
Vaker vuil ophalen
Vaker vuilnisbakken legen , vaker oud papier ophalen
Verbodsbod met boetes er op en de piektijden waarop dit gebeurt bewaking inschakelen. En
alternatieven aangeven
Wat ik al zei een container voor plastic.
Wijzen op de kosten van opruimen en gratis naar de stort brengen
Zeker niet meer voorlichten, want daar heeft die 'doelgroep' toch maling aan...
Zo'n buurt opruimdag. Voor sommige mensen is de milieustraat de andere kant van Oss en
neemt men niet de moeite. Inzamelingsdag is laagdrempelig
Zorg dat de containers niet propvol zitten .hoeven ze er ook niets naast te zetten
Zorg dat mensen de rommel goed kwijt kunnen of verhoof de inzamelfrequentie.
Zorgen dat burgers afval kwijtkunnen en alle plastic zakken worden opgehaald ipv de helft laten
liggen.
Zorgen dat de containers niet verstopt raken.
Zorgen voor meer en ruimere mogelijkheden voor het inleveren van afval.

Toelichting



.
1x p/mnd ophaling van grofafval is té lang. Iemand op het "illegale afvaldump" zetten die via
internet gevraagd kan worden om dit op halen.
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Bij de 1e fase: Meer voorlichten en meer handhaven: Een bord met een duidelijke tekst: Boete
van 200,00 euro voor het laten van afval hier.
Bij de 2e fase: Als de bovengenoemde maatregelen na 4 maanden niet helpt, dan moeten er
camera's worden opgehangen.
** De handhaving van beide fasen moet echt in acht worden genomen. Anders is het geen enkel
nut.
Camera toezicht zal niet helpen, dan dumpen ze het ergens anders. De mensen moeten
opgevoed worden en natuurlijk bekeurd bij overtreding. Er moeten veel meer handhavers op
straat en dus ook bij afvalpunten. Eigenlijk wil bijna iedereen meer handhavers op straat, maar
dat gebeurt nooit. Gewoon weer oom agent die een rondje maakt in zijn wijk. En aanspreekbaar
is en niet in een auto voorbij raast. Of een andere handhaver. Als voorbeeld, 5 maanden geleden
hebben we in mijn wijk een nieuwe wijkagent gekregen. Ik heb de beste man/vrouw nog nooit
gezien. Als hij wel aanwezig is lost dit heel veel problemen bij voorbaat op. Het lijkt nu of alles
mag en de pakkans is bijna nihil. Voor een aantal burgers is dit gewoon te moeilijk.
De gemeente/overheid maakt allerlei regels, maar men handhaaft niet of nauwelijks, kijk maar
naar het hondenpoep probleem of aso rijders in het verkeer, er is veelste weinig handhaving
Direct EN consequent ‘straffen’
Een betere wereld begint bij jezelf: Gooi zelf een zak alsnog in de container.
Er wordt vergeten dat er ook mensen zijn die bewust ervoor kiezen om geen auto te rijden, deze
hebben vaak geen enkele mogelijkheid om bij het aanbiedcentrum te komen, met het gevolg dat
deze dingen in een aantal gevallen gewoon gedumpt worden in het struikgewas in parken of in
het bos en in de polder.
Er zijn veel ergere dingen die handhaving behoeven, maar zelfs die kunnen nog niet gehandhaaft
worden. Cameratoezicht is leuk voor de buhne, maar ook hier is capaciteit voor nodig om iets
mee te doen tegen overtreders. Zolang die er niet is, voegen cameratoezicht en handhaving niets
toe. Beter is het om mensen meer mogelijkheden te bieden om hun afval aan te bieden. De wil is
er vaak wel, maar omdat er zoveel regels en eisen zijn aan wat waar wel en niet ingeleverd kan
worden (zoals bijna alles in dit land kapotgereguleerd wordt), heeft men geen zin om voor de
kan-net-niet-jes weer ergens anders heen te gaan.
Grotere pakkans bij dumpen zal afschrikkend werken maar ook voorlichting helpt! Of positief
belonen?????
Maar camera's lijkt me weer overdreven.
Hoe illegaal afval wel gemakkelijk goed aan te bieden en waar.
Ik weet niet hoe groot het probleem is, Hoe groot dit probleem wordt ervaren. vanuit mijn
ervaring valt het allemaal wel mee. Als illigale storters een bon kunnen krijgen door ze te
achterhalen vanwege achtergelaten vuil moeten we dit zeker doen. zeker geen camara toezicht.
wat niet te handhaven is gewoon opruimen en zorgen dat het netjes blijft.
Ik zie vnl arbeisimmigranten en statushouders vuil dumpen, ook in andere bermen. Zij moeten
voorgelicht worden over de regels.
Mensen die afval dumpen willen hier vanaf, maar lopen daarbij tegen blokkades. Het
eenvoudiger maken om het afval op de juiste wijze aan te bieden zal de oplossing zijn voor het
probleem van afvaldumping.
Mensen er op aanspreken, en als dat niet gaat of durft een kenteken van de auto doorgeven,
zodat de instantie die er over gaan de mensen er op aanspreken en desnoods beboeten.
Mensen, die dit doen , doen dit willens en wetens, dus voorlichting werkt niet voor deze mensen
. Handhaving wel.
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Wat ik merk als nieuwe burger in Oss, is dat veel mensen niet goed snappen hoe je afval scheidt.
Dus wat in de zat van plastic kan en wat de schade is van afval op het milieu. Veel verspilling zie
ik ook. Ik merk dat weinig kennis is over het milieu en onze rol daarin. Dit strekt zich ook uit als
het gaat over planten, vogels, insecten en onze rol voor het behoudt. Ieder is erg gericht op
praktisch; zo min mogelijk inspannen, ook al gaat dat ten koste van onze aarde. Dus in mijn
opinie kan het helpen om meer activiteiten op scholen te doen met bewustwording over onze
omgeving en de gevolgen van onze acties. Want ouders nemen die rol niet meer standaard op
zich.
Wetten maken en onvoldoende handhaven ('handjes aan het bed') is fnuikend voor moraal en
fatsoen.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Oss
Afval
Evenementen rond Geffense Plas
14 september 2018 tot 25 september 2018
323
5,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
3 minuten en 10 seconden
25 september 2018
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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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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