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Samenvatting
In opdracht van Stadsontwikkeling/Beleid heeft het Sociaal Geografisch Bureau een onderzoek gehouden
naar de proef met de mini-container voor papier. Deze proef loopt in de wijken Stadspolders, Sterrenburg
en Wielwijk bij 2500 bewoners van laagbouwwoningen. In totaal zijn 1000 bewoners voor het onderzoek
benaderd, waarvan 750 deelnemers aan de proef en 250 niet-deelnemers. De respons onder de deelnemers was 73%, de respons onder de niet-deelnemers 30%.
Deelname aan de proef
Deelname aan de proef met de mini-container voor papier is op vrijwillige basis. In
de wijken Sterrenburg en Stadspolders heeft 85% aan de proef deelgenomen, in
Wielwijk is dit 60%. De belangrijkste reden om niet aan de proef deel te nemen is
het formaat van de mini-container, waar men in de tuin geen ruimte meer voor
zegt te hebben en 42% van degenen die niet aan de proef deelnamen vinden de
blauwe kleur te opvallend.
Ervaringen en waardering mini-container voor papier
De deelnemers aan de proef willen de mini-container voor papier niet meer kwijt.
De grote meerderheid wenst ook in de toekomst gebruik te blijven maken van de
container. De mini-container bevalt erg goed en wordt gewaardeerd met het rapportcijfer 8,5. Dit is voor alle wijken vergelijkbaar. Slechts 6 personen, 1% heeft
een onvoldoende cijfer gegeven.
Het belangrijkste voordeel van de mini-container is dat het papier droog blijft. Ook
hoeven mensen nu minder te tillen en het is ook voor de verenigingen gemakkelijker of beter omdat het hen meer oplevert.
41% heeft één of meer verbetersuggesties gegeven. Daarbij zijn grootte en kleur
het meest genoemd (namelijk 72x en 44x). Van degenen die deelnamen aan het
onderzoek heeft 11% een verbetersuggestie over de grootte, 7% over de kleur
en 4% een suggestie in verband met ophaaltijd.
Effect van de mini-container op papierscheiding en zwerfvuil
56% is na het gebruik van de mini-container meer papier gaan scheiden. Men
houdt veel meer papier en karton apart. De meeste deelnemers aan de proef houden nu kranten, reclamefolders, lege dozen, tijdschriften en verpakkingen apart.
Voor de proef varieerde dit tussen de helft tot viervijfde.
Bij bijna tweederde van de deelnemers aan de proef is de container redelijk vol.
De straat wordt als schoner ervaren en er blijft nu minder rondslingerend papier
liggen. 60% van de deelnemers aan de proef ervaart minder rond- slingerend papier op straat en 39% ervaart geen verandering.
Oordeel over informatieverstrekking
De proef is aangekondigd via een brief en deelnameformulier. 91% van de deelnemers vond de informatieverstrekking voldoende.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond en aanleiding van het onderzoek
De gemeente Dordrecht wil de scheiding van oud papier en karton verder stimuleren. Daartoe is een proef
gestart met een derde mini-container ten behoeve van oud papier bij laagbouw in de wijken Wielwijk, Sterrenburg en Stadspolders. De verenigingen die voorheen het oud papier huis-aan-huis ophaalden blijven een
rol vervullen bij het ophalen van de mini-containers.
Deelname aan de proef is op vrijwillige basis. In
de wijken Sterrenburg en Stadspolders heeft
85% aan de proef deelgenomen, in Wielwijk is
dit 60%. De proef loopt in de tweede helft van
2004 en loopt half januari af.
Aan het Sociaal Geografisch Bureau is gevraagd
om onderzoek te doen naar de ervaringen van de
deelnemers aan deze proef en de mening van
degenen die nog niet deelnemen aan de proef.
Met de resultaten van het onderzoek kan bekeken worden of er aanpassingen in het huidige
systeem dienen plaats te vinden. Als het systeem voldoende functioneert dan is invoering in
vergelijkbare delen van de stad met laagbouw
wellicht mogelijk. De uitkomsten van het onderzoek worden ook gebruikt om hierover een beslissing te kunnen nemen.

1.2 Opzet en uitvoering
Het onderzoek brengt de ervaringen, tevredenheid en verbetersuggesties van huishoudens met
de mini-container voor papier in beeld. We gaan
ook na of de mini-container een positieve bijdrage levert aan de scheidingsresultaten van het
papier, voor zover huishoudens dat zelf aangeven.
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In het onderzoek komen drie vragen aan de orde:
1. Wat zijn de ervaringen met de mini-container
voor oud-papier en het inzamelsysteem? Hoe
wordt dit nieuwe systeem door gebruikers
gewaardeerd t.o.v. het voorgaande inzamelsysteem en wat zijn de redenen van huishoudens die geen mini-container hebben gevraagd om niet aan deze proef deel te nemen?
2. Hoe waarderen gebruikers en niet-gebruikers
de kenmerken van de mini-container in de
proef?
3. In hoeverre levert de mini-container een positieve bijdrage aan afvalscheiding en het
voorkomen van zwerfvuil?
Methode
Het onderzoek vond plaats door middel van een
korte schriftelijke vragenlijst die in overleg met
Stadsontwikkeling en Netwerk is opgesteld (zie
bijlage). Deze vragenlijst is in november uitgezet
onder 750 deelnemers aan de proef, 250 uit
iedere wijk: Sterrenburg, Wielwijk en Stadspolders en 250 niet-deelnemers. De respons onder
de deelnemers was hoog, namelijk 73%, zelfs
zonder rappel. De respons onder de nietdeelnemers was in eerste instantie 20%. Na
rappel is dit: 30%. In totaal hebben 627 inwoners de enquête ingevuld.
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2 Resultaten
In dit hoofdstuk komen de redenen waarom mensen niet aan de proef hebben deelgenomen aan de orde
(2.1). Daarna komen de –naar zal blijken overwegend positieve ervaringen en waardering van de deelnemers aan de proef aan de orde (2.2). Met de invoering van de mini-container voor papier wordt ook beoogd dat huishoudens meer papier scheiden en apart inzamelen en dat zwerfvuil op straat ten gevolge van
papier vermindert. In 2.3 gaan we na in hoeverre deze doelen behaald worden. In 2.4 komt de informatieverstrekking bij de invoering van de mini-container ter sprake.

2.1 Deelname aan de proef

Bewoners die deelnemen aan de proef beoordelen het centraal aanbieden van de container, de
inzamelfrequentie (1x per maand) en de ophaaltijd (tussen 18.30 en 23.00 uur) als goed (inclusief zeer goed). 13%, is minder tevreden over de
grootte en 17% over de kleur.

De bewoners van laagbouw in delen van Stadspolders, Sterrenburg en Wielwijk werden op
vrijwillige basis uitgenodigd aan deze proef mee
te doen. In de wijken Sterrenburg en Stadspolders heeft 85% aan de proef deelgenomen, in
Wielwijk is dit 60%. Gemiddeld werden door
degenen die niet deelnamen 2 redenen aangegeven. Tweederde van degenen die niet aan de
proef deelnamen heeft geen ruimte om de 3e
container te plaatsen en ruim de helft vindt de
container ook te groot. 42% vindt de kleur te
opvallend. Door degenen die wel aan de proef
deelnamen (de ruime meerderheid) worden aspecten als ruimte voor het plaatsen, formaat en
kleur over het algemeen goed beoordeeld, hoewel zij hier wel verbetersuggesties aandragen
(zie hierna). Als andere reden komt nog naar
voren dat men samen met anderen de container
deelt of het papier elders brengt (zie ook de bijlage met open antwoorden).

41% heeft een verbetersuggestie genoemd.
Daarbij zijn grootte en kleur het meest genoemd
(namelijk 72x en 44x). Van degenen die deelnamen aan het onderzoek heeft 11% een verbetersuggestie over de grootte, 7% over de kleur
en 4% een suggestie in verband met ophaaltijd.
De blauwe bak komt bijvoorbeeld iets groter
over dan de groene bak. Iemand schreef: “het is
geen mini-container, maar een maxi-container”.
De kleur zou ook minder op mogen vallen:
“Kleur: brrrrr”, schreef iemand. “Houdt er rekening mee dat de bak in de tuin staat en qua
kleur daarbij aansluit (donkergroen of bruin)”. In
Wielwijk hebben bewoners minder problemen
met de kleur, dan in Stadspolders en Sterrenburg.

2.2 Ervaringen en waardering minicontainer voor papier

Het belangrijkste voordeel van de mini-container
is dat het papier droog blijft. 82% van de deelnemers aan de proef hebben dit als voordeel
genoemd. Ongeveer de helft is blij dat ze met
een mini-container minder hoeven te tillen.
Eveneens ongeveer de helft houdt nu meer ruimte over in de grijze container omdat ze meer
papier apart houden. 43% vermoed dat het voor
verenigingen gemakkelijker is of dat het hen
meer oplevert. 63 deelnemers gaven een ander
voordeel op. Veelal kwam dat neer op de nadelen van het oude systeem: dozen halen, in de
schuur of keuken bewaren, bij elkaar binden of
het oud papier weggooien.

94% van de deelnemers aan de proef geeft aan
dat ze genoeg ruimte hebben om deze derde
mini-container te plaatsen. 6% heeft niet genoeg
ruimte. Dit is bij de drie wijken vergelijkbaar.

Figuur 1 Oordeel over aspecten van de mini-container
(deelnemers aan de proef)
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2.3 Effect van de mini-container op
papierscheiding en zwerfvuil
56% is na het gebruik van de mini-container
meer papier gaan scheiden. Dit is nog sterker
het geval in Wielwijk, waar 73% meer papier is
gaan scheiden. Bewoners van Wielwijk deden
tot dan toe relatief het minst mee aan het gescheiden inzamelen van papier/karton, zo bleek
uit het SGB onderzoek: “Afvalscheiding: medewerking en verbeteringen”, uit maart 2003.

Tabel 1 Vulgraad van de mini-container papier
volgens opgave bewoners
StadsSterrenWielpolders
burg
wijk
vrijwel
1%
1%
2%
leeg
half vol
31%
25%
41%
redelijk
60%
69%
54%
vol
ruimte
8%
5%
3%
tekort

De toename van papierscheiding wordt bevestigd bij de vraag wat men gescheiden houdt. In
maart 2003 is voor geheel Dordrecht deze vraag
gesteld. In het proefgebied wordt nu veel meer
gescheiden gehouden dan in 2003 het geval
was (zie figuur). Eerst hield ongeveer de helft
verpakkingen gescheiden, dat is nu toegenomen
naar 90%.

Effect op zwerfvuil
60% van de deelnemers aan de proef ervaart
minder rondslingerend papier op straat en 39%
ervaart wat dit betreft geen verandering. 1%
ervaart meer rondslingerend papier. Bewoners
van Stadspolders zijn wat dit betreft nog iets
positiever dan gemiddeld.

gemiddeld
1%
32%
62%
5%

Figuur 2 Wat wordt gescheiden gehouden
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Om te beoordelen of het formaat van de container voldoet, is gevraagd naar de mate waarin
mensen het idee hebben of de mini-container vol
is, wanneer deze opgehaald wordt.
Bij 62% van de deelnemers aan de proef is deze
redelijk vol, dat wil zeggen voor ongeveer driekwart vol. In Sterrenburg is dit het meest het
geval. Daar is de mini-container bij 69% van de
deelnemers aan de proef redelijk vol.
5% komt ruimte tekort en bij 1% van de deelnemers blijft de container vrijwel leeg. Bij 32% is
de mini-container half vol. Het is denkbaar dat
bij hen een kleinere container volstaat.
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2.4 Informatieverstrekking
De proef is aangekondigd via een brief en deelnameformulier. Op later moment zijn deze herhaald bij degenen die nog niet hadden gereageerd. om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
mensen aan de proef deel zouden nemen.
91% is tevreden over de informatieverstrekking
rondom de invoering van de proef met de minicontainer, 4% is daarover ontevreden en 5%
weet het niet. 1% vult in geen informatie te
hebben ontvangen. Bij de verbetersuggesties
wordt af en toe ingegaan op de grootte van de
mini-container en of het begrip “mini” wel overeenkomt met het beeld dat inwoners daarbij
hebben.
Vermeldenswaardig zijn nog de verbetersuggesties over de huisnummer-sticker. Deze zou duidelijker moeten zijn.
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3 Conclusies
Bijna alle deelnemers aan de proef geven de voorkeur aan de mini-container voor papier boven het oude
systeem van papier aan de voordeur plaatsen. 526 van de 541 deelnemers geven de voorkeur aan de
mini-container (de overigen maakt het niet uit, en slechts 2 bewoners geven de voorkeur aan het oude
systeem).
De mini-container bevalt erg goed en wordt gewaardeerd met het gemiddeld rapportcijfer van
8,5. Dit is voor alle wijken vergelijkbaar (Wielwijk: 8,4, Sterrenburg: 8,5 en Stadspolders:
8,6). Slechts 6 personen, 1% heeft een onvoldoende gegeven.
De proef is uitgevoerd bij bewoners van laagbouw in Stadspolders, Sterrenburg en Wielwijk.
De conclusie is duidelijk dat de invoering van de
mini-container voor papier bij laagbouw wat de
bewoners betreft gewenst is.

Figuur 3 Rapportcijfer mini-container
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10-15% doet niet vrijwillig mee aan de proef.
Van hen geeft bij voorbaat 15% de voorkeur
aan de mini-container en 21% maakt het niet
uit. Van hen is 64% voor het oude systeem, dat
wil zeggen voor papier aan de deur plaatsen.
Qua formaat is de volgende verbetersuggestie
gedaan:
Ongeveer een kwart tot een derde zou gebaat
kunnen zijn bij de mogelijkheid tot een kleinere
container van 140 liter. De mogelijkheid daartoe
zou althans geboden kunnen worden. Op dit
moment is deze keuze ook mogelijk voor de
groene bak voor gft-afval. En hier wordt ook
gebruik van gemaakt. Van degenen die deelnamen aan het onderzoek heeft 11% een verbetersuggestie gegeven over de grootte.
Niet alle deelnemers zijn tevreden over de gekozen kleur. Deze is te opvallend of past niet bij de
plaats (tuin) of in het straatbeeld. Van degenen
die deelnamen aan het onderzoek heeft 7% een
verbetersuggestie over de kleur gegeven. Voor
degenen die niet deelnemen aan de proef is de
kleur ook een argument. Men kan zich natuurlijk
afvragen of dergelijke bezwaren niet voor alle
soorten kleuren zouden gelden?

aantal personen
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Bijlagen
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Bijlage 1 Vragenlijst mini-container voor papier (blauwe bak)

november 2004

Sociaal Geografisch Bureau
van de gemeente Dordrecht

resp.nr.

In de wijken Stadspolders, Sterrenburg en Wielwijk is halverwege 2004 de proef gestart met
de mini-container voor papier. U heeft hierover een brief gekregen en ongeveer 80% van de
huishoudens doet mee aan deze proef. Via deze enquête wil de gemeente uw ervaringen met
en mening over de proef met deze mini-container voor papier peilen.
Hoe de enquête in te vullen?
Zet een kruisje in het vakje dat uw mening het beste weergeeft. Waar nodig kunt u uw antwoord in het daartoe bestemde vak invullen. De ingevulde vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Uw mening is van belang voor het beleid van de gemeente.
1. Heeft u deze mini-container aangevraagd of doet u niet mee aan de proef ?

□ ik doe vanaf het begin mee aan de proef
□ ik ben later mee gaan doen aan de proef
□ ik doe NIET mee aan deze proef

--> ga door naar vraag 3
--> ga door naar vraag 3

2. Wat is voor u de reden geweest om NIET aan de proef mee te doen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

□ ik heb weinig oud papier of hou het niet apart
□ ik vind de inzameling goed gaan en zie geen reden om dat te veranderen
□ ik heb geen ruimte om een 3 mini-container te plaatsen
□ ik vind de container te groot
□ ik vind de kleur te opvallend
□ ik heb er geen specifieke reden voor
□ anders, namelijk:
e

--> ga door naar vraag 12
3. Heeft u genoeg ruimte om deze mini-container te plaatsen?

□ ja
□ nee

4. Hoe beoordeelt u de volgende aspecten van de mini-container?
Het formaat van de mini-container (240 liter)
De blauwe kleur van de mini-container
Het moeten neerzetten van de mini-container
op de centrale aanbiedplaats
De inzamelfrequentie (1x per maand)
De ophaaltijd van de mini-container
(tussen 18.30 en 23.00 uur)
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□
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5. Wat ziet u als voordeel van de mini-container (meerdere antwoorden mogelijk)

□ het oude papier kan buiten worden bewaard en blijft toch droog
□ ik hoef nu minder te tillen
□ ik hou nu meer papier apart en hou meer ruimte over in de grijze container
□ ik vermoed dat het voor verenigingen gemakkelijker is of dat het hen meer oplevert
□ anders, namelijk:

6. Bent u sinds u de mini-container voor papier heeft, meer papier gaan scheiden?

□ ja, meer gaan scheiden

□ dat is gelijk gebleven □ nee, minder gaan scheiden

7. Wat houdt u precies gescheiden? (meerdere antwoorden mogelijk)

□ correspondentie (brieven etc.)
□ tijdschriften
□ pizzadozen

□ kranten/huis-aan-huis bladen □ reclame folders
□ vensterenveloppen
□ WC-rollen
□ verpakkingsmateriaal (karton) □ lege dozen

8. In hoeverre is uw mini-container voor papier vol wanneer deze opgehaald wordt?

□ deze is meestal vrijwel leeg
□ deze is meestal half vol
□ deze is redelijk vol
□ ik kom ruimte te kort

9. Hoe schoon blijft de straat na de aanbieding van het papier?

□ er is nu minder rondslingerend papier
papier

□

dat is gelijk gebleven

□

er is nu meer rondslingerend

10. Wat is alles overziende uw rapportcijfer voor het ophalen van papier met de mini-container?
(Toelichting: 1= zeer slecht, 10 is zeer goed)
1

□

2

□

3

□

4

□

5

□

6

□

7

□

8

□

9

□

10

□

11. Kunt u uw antwoord toelichten?

12. Wilt u in de toekomst gebruik blijven of gaan maken van een mini-container of geeft u de
voorkeur aan het ophalen van papier zoals dat daarvoor gebruikelijk was (papier vastbinden
en aan de deur zetten)?

□ voorkeur voor mini-container □ maakt me niet uit □ voorkeur voor papier aan de deur

13. Vond u de informatieverstrekking door de gemeente bij het begin van de proef met de minicontainer voldoende?

□ ja

□ nee

□ weet niet

□ ik heb geen informatie ontvangen

14. Heeft u nog verbetersuggesties of opmerkingen?

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!
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Bijlage 2 Open antwoorden
Reden om NIET aan de proef mee te doen (vraag 2)
ik heb niet zoveel oud papier en doe het daarom altijd in 1 doos
de eerste keer dat we de container buiten hebben gezet is deze gelijk gestolen, tevens direct gemeld
ik doe wel mee maar voor de mensen die alleen zijn is deze te groot, ik wil wel net als groen
wij waren de 1e keer de brief verloren
zo'n type als de groene is groot zat
2 doosjes oud papier per maand maakt dat zo'n grote blauwe bak voor ons geen zin heeft
3 van die grote containers in je tuin is echt teveel, er zijn mensen die hem op openbaar terrein zetten, wij
vinden dit niet kunnen
breng het ergens anders
de container is verstrekt gedurende mijn vakantie en daarom heb ik er geen
de kleur is ontsierend in het straatbeeld hij staat bij velen in het zicht
doe het oud papier bij de container v.d. burger
doe samen met buren vindt het bovendien ontsierend gezicht
Geen container nodig, twee plastic tassen heb ik, gooi ik 's avonds bij een ander in de container als het
wordt opgehaald.
geen plaats, graag grijze voor blauwe omruilen, heb maar een halve vuilniszak per maand, zou makkelijk in
een andere container kunnen
het oud papier wordt door ons in een andere wijk gebracht waarbij de opbrengst voor onze eigen kerk ten
goede komt
ik breng mijn papier naar mijn schoonmoeder die geeft het al 10 jaar aan een sportvereniging
ik doe het papier in dozen van de supermarkt en zet die op de bekende data in zijn geheel op straat
ik doe het samen met mijn buren
Ik gebruik de container van mij buren omdat ik weinig oud papier en geen ruimte voor 3e container heb
ik heb alle bakken uit de omgeving voor mijn huis
ik heb geen ruimte voor nog een grote container
ik wil geen containerpark in mijn dure achtertuin. Als dit zo doorgaat krijgen we binnenkort ook nog een
glasbak of zoiets
na vakantie begin oktober container aangevraagd, tot nu toe nog niet ontvangen
Om de hoek is een meneer die kranten verzameld daar gaan ze naartoe dus hoef ik niet zo'n bakbeest in
de tuin
Het papier wordt al opgehaald door een specifieke organisatie
staat zeer rommelig in het straatbeeld
te veel losse containers in de wijk, de zogenaamde horizonvervuiling
vrienden/buren, hun container gebruik ik
waarom allemaal andere kleuren? neem gewoon allemaal dezelfde kleur en maak in het deksel een vierkant
gekleurd vak
we zoeken nog wel eens iets terug tussen het oud papier; met een container is dit niet mogelijk!
weleens over de Assemburg gereden? nee? moet u maar eens doen. 't is geen gezicht al die containers bij
die legowoningen!!!
wij doen het samen met de buren zodat de bak altijd vol is en zetten de bak om de beurten buiten
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Verbetersuggesties van degenen die niet deelnemen aan de proef (vraag 14)
3 containers in de tuin vind ik gewoon teveel, maar het is een goed idee
als de container het formaat van de GFT container krijgt wil ik graag meedoen!!
als er kleinere containers worden geleverd en ophalen 1x in de 2 weken zou m.i. veel beter zijn en zou ik
wel meedoen
als er toch een container komt dan een lagere, kleinere zodat wij de bak kwijt kunnen!
blauw+groot?De meesten hebben 'm voor het huis staan,ik vind 't crimi-neel bevorderend.Kranten worden i.d. fik gestoken,straks met vuurwerk
container grootte met 50% verlagen
container met helft van huidige afm die ergens onder kan. info gerichtop ophaler ipv gebruiker. De "test"
zal wel een "succes" zijn
de bak is te groot en te opvallend van kleur, op zich goed idee maar het wordt een en al bak in onze tuin!
de container een stuk kleiner maken, brandgevaarlijk met en rond de kerstdagen
de kleur had minder opvallend gemogen donkerblauw of bruin (onopvallend in de tuin!)
dit is geen mini-container maar een grote. De kleur trekt teveel aandacteveel containers op parkeerplaats
een veel kleinere container of een doos als een grote kca-bak
en als het er toch van komt: waarom zo'n opvallende, armoedige, goedkope felblauwe kleur? bestaat er
geen wijnrood of kastanjebruin?
formaat van groene container beter dan blauwe, oud & nieuw -> brand? verder goed initiatief maar ons
plaatsje is te klein
grote gezamelijke container in wijk anders advies geven voor blauwe inberging, is gelijk preventie tegen
brandstichting zie mail aan wyklyn
ik mag eventueel gebruik maken van de blauwe papiercontainer van mijn buren
in 't buitenland is 't beter geregeld, wat een vreselijke kleur!
ja, een container zo groot als de groene gft-bak en een minder opvallende kleur
kleinere container die je in de schuur kunt zetten, kleur: terra/steenrood
maak per straat een stenen container en geef iedere bewoner een sleutel
maar heb gemist in de vragenlijsten de optie dat je met meerdere gezinnen 1 container kunt delen
met alle containers in dezelfde kleur met in het deksel het gekleurde vlak van groen-grijs-blauw wordt het
zeker een succes
misschien op de ophaaldagen grote containers op centrale plaats in de wijk, zo hoeven ze ook niet te
sjouwen
afmetingen van blauwe container kleiner maken
niet echt maar er staan nu al drie grote containers in de tuin dat vind ik jammer, heb er twee weggewerkt
maar een derde is lastig
ondergrondse containers
plaats centrale ondergrondse papiercontainer
plaats een gezamelijke containers in de wijk
we hebben geen papiercontainer en willen er ook geen een!
wie betaalt die blauwe container?
wij doen de papier inzameling samen met de buren omdat wij veel van onze tijd doorbrengen in Zeeland
wijkcontainer
zolang ons oud papier elders wordt verzameld veranderen wij niets en brengen het dus in een andere wijk
zorg voor een onopvallender kleur
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Verbetersuggesties van deelnemers aan de proef (vraag 14)
Alle wijken een mini-container. Iedereen die hem niet heeft wil hem toch hebben.
alles is goed geregeld
Als u doorgaat met de proef geef dan de rest een andere kleur container, donkerblauw??
andere kleur container (bruin b.v.)
bak mag maatje kleiner zoals gft bak, kost aardig wat ruimte. ophaaldata mij onbekend, zet hem buiten
als andere bakken ook buiten staan
bak zou iets kleiner mogen, minpunt is het straatbeeld met al die blauwe bakken
blauw is een erg opdringende kleur, liever kleur die milieuvriendelijker oogt
container mag wel eens iets kleiner formaat zoals de gft container
containers altijd hele jaar door ophalen 1x pm zonder container 1x14dg3 containers is genoeg niet nog
meer anders mag u blauwe terug hebben
containers moeten UIT HET ZICHT geplaatst worden en niet aan de voorzijde van de woning, beter in de
tuin of kelder
containers zouden iets kleiner mogen zijn er staan er al 2 in de tuin
de container is nu voor de helft vol, de grote blauwe container neemt erg veel ruimte in, een minicontainer heeft mijn voorkeur
de grootte van de niet grote mini-container
de kleur is wel heel fel
de ophaaltijd 's avonds is wat nadelig. De container blijft soms tot de volgende dag staan. Verder prima
geregeld zo!
deze zomer is de ophaaldienst 1 maand niet geweest. papierbak was te vol. iedere maand is noodzakelijk
die container krijgen jullie niet meer terug; Ga zo door!
dit zou met glas, kleding etc. ook moeten gebeuren er wordt dan veel meer apart ingezameld met
bovengenoemde voordelen
een kleinere container wordt minder zwaar, het alternatief zal zijn omelke maand een container buiten te
zetten, kwestie van wennen
een kleinere container, formaat groene bak
Elk huishouden een papiercontainer zoals de grijze en groene!
frequentie van ophalen iets verhogen
ga zo door! Container is een uitkomst
ga zo door!!!!
gaat prima zo!!
geef bewoners een aantrekkelijke mogelijkheid voor stalling van de containers
goede sticker voor het huisnummer
graag 1x in de 3 weken legen
graag 2 containers ipv 1
graag in wat minder felle kleur
graag kleinere container en andere kleur
graag minder opzichtige en kleinere bak, kan dan binnen staan
grote groene bak
groter huisnummer op de deksel zodat niemand anders jouw container meeneemt
grotere container of meerdere malen ophalen
het had een iets minder opvallende kleur mogen zijn
Het in gebruik stellen v.d. kleinere containers en het kiezen van een minder opvallende, schreeuwende
blauwe kleur.
het is verstandiger om het overdag op te halen ivm rondslingeren van de containers 's avonds en 's
nachts
iets kleiner formaat en de kleur wat neutraler. het ophalen van papier overdag. nu blijven de containers
langer staan.
iets kleinere container had ook voldaan, nu bestaande containers wel blijven grbruiken (anders weer afval!)
ik begrijp niet dat de term mini-container is gekozen Iedereen verwachtte een mini i.p.v. extra groot, misschien 1 container voor 2 gezinnen??
ik durf de container niet buiten te zetten i.v.m. brandgevaar, een slot er op of iets in die orde
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ik hoop dat deze blijvend wordt i.p.v. een tijdelijke proef
In de zomer is het wegvallen van 1 maand ophalen een probleem
is er op de web-site terug te vinden wat wel en wat niet in de container mag? zoals een pizza-doos, dit
wist ik niet!
ja ga frequentie opvoeren naar eens per 3 weken en haal ook in de zomerperiode gewoon op
kleinere bak graag
kleinere container bv 120 liter
kleinere containers en bijvoorbeeld bruin i.p.v. blauw. Huishoudens voor 1 persoon heeft minder papier
kleur mag van mij meer bij een tuin passen, elke container betere manier bedenken om huisnummer te
vermelden, vervaagd op den duur
KLEUR!! BRRRRRR
donkerblauw is ook in de handel! (zie Gorinchem)
liever containers in meer gecamoufleerde kleuren ivm ontsiering straatbeeld/uitzicht in tuin
maak van deze container een neutralere kleur en bij voorkeur iets kleiner (gft-container), werkt ook ruimtebesparend ivm platgevouwen dozen
mag smaller
misschien keuze: grote of kleine container, wel allemaal blauw
nee, uitstekend
nee, van mij mag de container zo blijven zoals die is
Om papier te besparen had deze enquête en met name de retour enveloppe op A5 formaat gekund. Het
had via internet gekund
ook in augustus legen a.u.b.
ook in de zomer svp ophalen anders is 1x per maand te weinig
ook ophalen in augustus, 2 maanden is een te lange periode
ophaalfrequentie kan omlaag
ophaaltijd zou hetzelfde moeten zijn als de overige afvalcontainers.
ophaaltijden vroeger in de avond/eind middag. brief ontvangen met verandering ophaaldatum, container
buiten: briefje "wordt niet geleegd"!!
ophalen 1x per 2 of 3 weken. Container niet groter maken, wordt te zwaar
overdag ophalen net als andere containers
prima initiatief!
prima zo
van mij mag de container net zo groot als de groene, neemt net iets minder plek in, zoveel ruimte hebben
we niet.
voor mensen met minder ruimte een kleiner exemplaar beschikbaar stellen
voor mijn situatie is het legen van de container om de 2-3 maanden genoeg
voorkeur voor mini-container mits kosteloos!
wij delen de container met de buren
wellicht voldoet een kleiner formaat ook
wij zijn zeer blij met deze container!
zeer content
zeer tevreden
zeer tevreden, prima idee/initiatief!
zie vraag 11, oudpapierbak naast de glasbak!! bij winkels!!
zijn er straks (meer) kosten aan verbonden??
zo vind ik prima!!!
zou glas (in kleinere container) ook zo in gaan zamelen
2x per maand ophalen zou in ons geval beter zijn
3 bakken is wel voldoende (dus geen extra bak voor pet-flessen of kleding)
3 containers is te veel, combineer groen en grijs en verhoog de ledigingsfrequentie, grote kans dat mensen de blauwe nemen, minder stank
alleen de bezorger die onze wijk krantjes rondbrengt gooit nog weleens pakken in mijn container inclusief
plastic
alleen formaatvermelding ontbrak bij info van gemeente
andere kleur
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andere kleur
andere ophaaltijd, paar keer te laat geweest. Onduidelijk of bak ook vanaf 7.30 uur buiten mag staan
beter nadenken over formaat container, evt. grootte als een verhuisdoos op wielen waardoor er misschien
meer mensen meedoen
buurvrouw gebruikt mijn container omdat zij alleenstaand is en geen eigen container nodig heeft
container zou wat kleiner kunnen
containers op eigen terrein zetten en niet op de openbare weg!! Dit geldt ook voor grijze en groene containers
de blauwe kleur is wel heel erg blauw! misschien een kleiner formaat?
de container zou kleiner mogen zijn ipv 240 lt 120 lt
de containerinhoud mag van mij gelijk zijn aan de groene tuin- en afvalcontainer dan kan ik deze toch
makkelijker kwijt dan de grote
de fel-blauwe kleur vind ik niet in het straatbeeld passen, waarom geen donkerblauw?
de grootte van de container werd door de gemeente niet vermeld. Valt achteraf toch wel mee
de kleur -> minder opvallend
de kleur blauw is minder, valt veel te veel op in de tuin, niet echt belangrijk, wel jammer
De kleur iets te blauw
de kleur is afgrijselijk, geef hem de kleur van gerecycled papier ecru geef hem de afmeting van de kleine
groene gft container
de kleur is storend, had donkergroen of bruin moeten zijn
de kleur vind ik veel te opvallend
de mini-container om de 3 weken legen, dit voorkomt overvolle containers en dus zwerfvuil
Deze enquête had ook wel verstuurd kunnen worden in een A5-enveloppe. Dit ene velletje kan toch wel
worden opgevouwen. Weggegooid geld!!!
doorgaan met deze papierinzamelactie met de mini-container
doorgaan met die bakken!
duidelijke huisnummers op bovenzijde klep, container moet nu na 23.00 uur binnen gehaald worden,
moeilijk te zien welke container van mij is
een manier bedenken waardoor mensen hun container direkt weer thuis zetten en niet te lang buiten laten
staan
eens per twee maanden is voor mij ook voldoende
Elke maand ophalen, ook in de zomer
erg makkelijk, hadden we allang moeten hebben!
formaat mag iets kleiner
formaat/kleur, zie vraag 11
ga zo door!
Ga zo door!
geweldig initiatief, hopelijk blijft deze container bestaan!
graag een kleinere container zoals bij GFT afval
graag kleinere container
graag ook mini-containers voor blik/glas/kleding!
het enige nadeel blijft de brandgevoeligheid na een week stond de bak van de buren al in de fik
het enige nadeel is die blauwe kleur, maar het went, zoals alles
het huisnr. moet er duidelijker op staan, dan hoef je niet zo te zoeken naar je container
het zou jammer zijn als deze proef bij een proef bleef, graag papier container voor altijd invoeren!
houden zo, gaat prima
huisnr. had beter op het deksel kunnen staan sommige mensen zien het niet in het donker
huisnummer op deksel en/of voorkant/achterkant
iedereen verplichten om zo'n container te nemen zodat je geen rondslingerende papieren meer hebt. geen
container: geen papier buiten! prima!
Ik denk dat voor sommige mensen die kleinere soort container handiger is i.v.m. ruimte
Ik vind de container te groot
ik zou aanraden om het formaat te veranderen in zoiets als de groene container. Hij moet binnen kunnen
staan i.v.m. brandveiligheid
keuze tussen grote en kleinere container, deze is wel erg groot
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kies een andere kleur
kleinere container
Kleinere container heeft de voorkeur bv. ter grootte van de GFT-container
kleur bruin, blauw staat afzichtelijk in mijn tuin. mini-container bleek groter dan ik had verwacht
kleur container voor de wijk te opvallend
kleur wat natuurlijker
liefst kleinere container
mee door blijven gaan!!
meer gedekte kleur, de container staat achter in de tuin en is door zijn kleur vrij zwaar aanwezig!
mijn mini-container staat in de tuin en is door de kleur erg opvallend grijs met bv een gekleurde handgreep
zou beter in het straatbeeld passen
mini-container had ons een ander formaat geleken
mini-container betekent in mijn optiek kleiner dan grotere container (grijs) wat dus niet het geval is!
minpuntje: de ordinaire schreeuwend blauwe kleur, beige/lichtbruin is geschikter. veel containers staan
voor woonhuizen blauw stoort!
misschien iets kleiner formaat
misschien is het voor huishoudens zonder garage handiger om de container kleiner te houden of voor
kleinere huishoudens met minder mensen`
nee hoor, we zijn zeer tevreden
nee, gaat prima zo.
Ook in de zomere ophalen. Alle maanden ophalen, anders puilt de container uit en wordt ook erg zwaar.
ophaal frequentie mag nog hoger
ophaaltijd, dag mag voor mij duidelijker zijn, kleur grijs is wel saai maar moet het gelijk felblauw??
ophalen het liefst tussen 18.30 en 21.00 uur anders te laat om de container binnen te halen
prima manier van verzamelen
privé geweldig, als papier ophaler lastig dat er ook nog dozen los bijstaan, daardoor duurt het ophalen
toch nog lang, losse dozen afschaffen
sticker op deksel met huisnr en info zoals bij de groene & grijze kliko's
volgens mij is de naam mini-container niet correct, de container mag de helft kleiner zijn
voor het uiterlijk van de buurt zou ik liever centrale ondergrondse opslagplaatsen willen hebben
voor in een flat is dit niet te doen maar kan er in een ruimte iets gecreëerd worden voor meerdere bewoners?
waarom deze vragenlijst in zulke grote enveloppen? de helft kleiner was goed geweest, is voordeliger!!
waarom wordt het papier dat wordt aangeboden in dozen of plastic zakken niet meegenomen??
wat kleinere container
wellicht is een proef met glas en ander afval ook zinvol. in de VS hebben sommige huishoudens 5 verschillende containertjes
wij hadden gedacht dat hij net zo groot zou zijn als de groene container dus de maat valt een beetje tegen
wij komen regelmatig ruimte tekort, dus misschien wat vaker legen? en ook GEEN zomerstop houden
Zeer goed initiatief, hopelijk blijft de container
Zou handig zijn als duidelijk sticker/bordje met str.& huisnr.zouden krijgen om dit erop te bevestigen (dus
groot en van verre leesbaar)
zou hem niet meer willen missen!
als het enigszins kan een kleiner container zoals ik al bij de vragen aangegeven heb
als het papier niet meer via de mini-container wordt opgehaald bewaren wij het papier niet apart. kleinere
bak en om de drie weken ophalen?
betere controle en informatie dat de bakken niet te lang buiten staan bv van 's morgens vroeg tot de andere dag, alleen 's avonds 18.00/2300
bravo, chapeau!
container is veel te groot
de gemeente had de ophaaldagen en tijden beter moeten vermelden
de grijze container vaker legen dan 1x in de 14 dagen
de tijd van half 7 tot negen uur, anders blijven ze 's nachts buiten staan
Duidelijker aangegeven wat inzameldata zijn frequenter ophalen (vooral in zomerperiode)
Een kleiner formaat container
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een iets kleinere container is beter, geen plaats voor drie van die grote containers.
ga zo door!!
ga zo door.
graag ruilen tegen kleinere mini-container, 120 liter, gezin van 4 personen, actie op zich is perfect
het formaat mag iets kleiner, als hij vol zit is de container wel wat zwaar
het papier 1x in de 2 weken ophalen
het vroeger leegmaken van de container daar ze nogal eens ontvreemd worden!!
het zou een uitkomst zijn als iedereen een container zou krijgen hopelijk dat een ieder anders met z'n handen afblijft van wat niet eigendom
hij moet 's avonds weer naar binnen, dat is ook gezegd, ivm diefstal
ik ben zeer tevreden met blauwe mini-container, heel goed bedacht!
ik dacht opmerkingen genoeg, doe er wat mee, laat verenigingen anders circuleren
Ik vind de mini container te groot
Ik vind het goed zo. Houden zo!
ik vind het ideaal, mag van mij overal
in de ochtend komen legen
in de zomerperiode ook iedere maand ipv 1x in de 2 maanden ophalen
kleinere container
kunnen er niet containers gemaakt kunnen worden voor batterijen enzo.
liefst wilde ik een andere dag want nu staan er twee containers buiten
maak container voor kleine gezinnen!
maar een kleinere container
meer reclame zodat iedereen meedoet, wij zijn zeer tevree
mensen in flats zetten het nog buiten neer misschien grote bak voor flats van niet brandbaar materiaal
(brandstichting)
mini-container mits kosteloos
nee, maar ga zo door!
ook invoeren in andere wijken!
op afvalwijzer 2005 duidelijk aangeven de ophaaltijd 18.30-23.00 uur
ophalen liefst overdag
perfect
prima zo
straatvuil moet beter opgeruimd worden en in de container gegooid worden en niet er naast op straat!
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