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0.

SAMENVATTING
Inleiding
Begin december 2003 is er in de Dordtse Binnenstad een proef gestart waarbij zes
ondergrondse containers zijn voorzien van een toegangssysteem. In april 2004 vindt
de evaluatie van de proef plaats. Om een beeld te krijgen van de ervaringen van de
gebruikers met het toegangssysteem heeft het Sociaal Geografisch Bureau in
opdracht van Stadsontwikkeling een onderzoek uitgevoerd. Door middel van een
schriftelijke vragenlijst zijn de meningen van de gebruikers gepeild.
Informatieverstrekking
De informatieverstrekking door de gemeente bij het begin van de proef is volgens de
meeste bewoners en ondernemers in orde. Wel zou de telefonische bereikbaarheid van
de gemeente / Netwerk volgens een aantal beter mogen zijn.
Gebruik ondergrondse containers
Het overgrote deel van de gebruikers gooit minstens één keer per week afval in de
ondergrondse container. Bewoners gooien wat frequenter afval in de container: van
de bewoners doet de helft dat meerdere keren per week, van de ondernemers
eenderde.
Meer dan eenderde van de gebruikers loopt niet steeds naar dezelfde container, maar
gaat ook wel eens naar andere containers om hun afval te deponeren. Een volle of
haperende container is hier waarschijnlijk debet aan.
Ervaringen toegangssysteem
Het gebruiksgemak van de container is volgens ruim de helft van de gebruikers in orde.
Eén op de vijf daarentegen vindt de ondergrondse container met het toegangssysteem
niet gebruiksvriendelijk.
De meerderheid van de gebruikers heeft meerdere keren ervaren dat het
toegangssysteem haperde of blokkeerde. Verder zeggen ruim vier op de tien
gebruikers dat de container af en toe vol zit en zij dus hun afvalzak niet kwijt kunnen
en dit geldt voor ongeveer een kwart bijna wekelijks.
Bijna de helft van de gebruikers vindt dat het ophalen van afval en de hoeveelheid
bijvuil verbeterd zijn sinds de start met de proef. Daarentegen zegt één op de vijf
gebruikers dat er sprake is van meer bijvuil in vergelijking met voorheen. Het toezicht
door milieucontroleurs is volgens de helft gelijk gebleven en volgens ruim eenderde
verbeterd.
Tevredenheid toegangssysteem
De bewoners zijn wat vaker dan de ondernemers tevreden over de ondergrondse
container met het toegangssysteem. Het aandeel ontevreden gebruikers is echter in
beide groepen even groot: een kwart is ontevreden.
De ontevredenheid vloeit voor een belangrijk deel voort uit slechte ervaringen met het
toegangssysteem. De overgrote meerderheid van de ontevreden gebruikers heeft
meerdere keren ervaren dat zij hun afvalzak niet kwijt konden of dat het systeem
haperde. Ook zien zij veelal geen verbetering in het ophalen van het afval en de
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hoeveelheid bijvuil. Dit zien we ook terugkomen in de containerlocaties. De gebruikers
die het vaakst naar de ’s Heer Boeijenstraat en het Buddinghplein gaan, hebben het
vaakst negatieve ervaringen en zijn relatief het vaakst ontevreden.
Bijna de helft van de gebruikers verkiest het toegangssysteem boven een container
met vrije toegang, dit zijn voornamelijk tevreden gebruikers. Drie op de tien gebruikers
geven de voorkeur aan de vrij toegankelijke containers, zij zijn relatief vaak ontevreden
over het toegangssysteem.
Conclusie
Concluderend kunnen we stellen dat de meningen over het toegangssysteem verdeeld
zijn. Weliswaar zijn er meer gebruikers voor dan tegen het toegangssysteem, maar het
aandeel voorstanders bedraagt minder dan de helft. Duidelijk komt naar voren dat –
bij voortzetting – de uitvoering van het systeem en de organisatie daaromheen nog
verbeterd kunnen worden. Dit betreft het voorkomen van haperingen, het frequenter
ophalen van afval waar nodig en (daarmee) het voorkomen van bijvuil. Ook zou de
gebruiksvriendelijkheid van het systeem geoptimaliseerd kunnen worden. Een goed
werkend, gebruiksvriendelijk systeem draagt er namelijk voor een belangrijk deel aan
bij dat meer gebruikers overstag zullen gaan en voor het toegangssysteem kiezen.
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1.

INLEIDING

1.1

Achtergrond en aanleiding

Sinds enkele jaren wordt het huishoudelijk afval en een deel van het bedrijfsafval uit de Dordtse
Binnenstad ingezameld met behulp van ondergrondse afvalcontainers. Na de introductie bleek er een
forse toename van het afvalaanbod in de Binnenstad. Containers waren eerder en vaker vol dan
tevoren geraamd en er ontstond vaker bijvuil. Bij toezichtacties is gebleken dat dit voor een
belangrijk deel te wijten is aan illegaal gebruik van de containers.
Om dit illegale gebruik te voorkomen is begin december 2003 een proef gestart met een
toegangssysteem bij zes ondergrondse containers. De proef duurt tot begin april. Dan volgt een
evaluatie en een voorstel voor vervolg. Ter ondersteuning van de evaluatie heeft het Sociaal
Geografisch Bureau een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de gebruikers met dit
toegangssysteem.

1.2

Opzet en uitvoering van het onderzoek

Doel
Het onderzoek brengt de ervaringen, tevredenheid en verbetersuggesties van gebruikers met het
toegangssysteem in kaart. De gebruikers zijn onder te verdelen in twee categorieën: bewoners en
ondernemers.
Onderzoeksvragen
De ervaringen en verbetersuggesties van gebruikers betreffen het functioneren van het gekozen
toegangssysteem, de gebruiksvriendelijkheid van het toegangssysteem en het functioneren van het
ophaalsysteem. Binnen het onderzoek komen de volgende onderwerpen aan bod:
1.
2.
3.

informatieverstrekking over de invoering van het toegangssysteem;
gebruik van ondergrondse containers;
ervaringen met het toegangssysteem:
- de gebruiksvriendelijkheid van een toegangssysteem
- het functioneren van het gekozen toegangssysteem
- het ophaalsysteem, ervaringen met bijvuil en toezicht
- tevredenheid over het toegangssysteem
- de beoordeling van een toegangssysteem ten opzichte van een open systeem.

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 medio februari uitgezet
onder de gebruikers in het gebied met de proef van het toegangssysteem, met een rappel na tien
dagen. De gebruikers worden onderscheiden in bewoners en ondernemers. Dit onderscheid komt
ook terug in de beschrijving van de resultaten.
Respons
De gebruikers van het toegangssysteem hebben een schriftelijke vragenlijst toegestuurd gekregen.
Het betreft 597 bewoners en 78 ondernemers. Van 307 bewoners en 22 ondernemers hebben we
een ingevulde vragenlijst retour ontvangen. De respons bedraagt voor de bewoners 51% en voor
de ondernemers 28%.
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Uit gegevens van Netwerk blijkt dat zo’n 40% van de ondernemers de ondergrondse containers met
toegangssysteem niet gebruikt. Dit zou de lage respons bij de ondernemers deels kunnen verklaren.
Vanwege de kleine aantallen is de nauwkeurigheid van de uitkomsten bij de ondernemers kleiner dan
bij de bewoners.
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2.

RESULTATEN

In dit hoofdstuk komen de ervaringen van de gebruikers van de ondergrondse containers met het
toegangssysteem aan de orde. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de informatieverstrekking bij
het begin van de proef (2.1), het gebruik van de ondergrondse containers (2.2), de ervaringen met
het toegangssysteem (2.3) en het oordeel over het toegangssysteem (2.4).

2.1

Informatieverstrekking door de gemeente

De gemeente heeft de bewoners en ondernemers bij de start van de proef schriftelijk ingelicht. Ze
ontvingen een brief met instructies en pas voor het toegangssysteem. Vonden de gebruikers van
de containers met toegangssysteem deze informatieverstrekking door de gemeente voldoende? Vier
op de vijf (79%) bewoners vindt de informatie die bij het begin van de proef is verstrekt voldoende,
10% vindt van niet. De overigen geven aan het niet te weten of geen informatie te hebben
ontvangen. Ook de meeste ondernemers (75%) vinden dat er door de gemeente genoeg informatie
over de proef gegeven is, 15% vindt dit niet het geval.
We hebben de gebruikers gevraagd naar verbetersuggesties wat betreft de communicatie door de
gemeente. Een aantal gebruikers geeft aan dat de bereikbaarheid tekort schiet: ze moeten vaak
bellen voordat ze de juiste persoon aan de lijn hebben, worden niet teruggebeld of wachten
tevergeefs op iemand van de gemeente / Netwerk. Anderen vinden dat de verspreiding van de
passen beter had gekund. Tot slot merkt een aantal gebruikers op dat zij geen inspraak hebben
gehad in de proef met het toegangssysteem. Overleg over de proef was voor hen wenselijk geweest.
Voor alle opmerkingen van de gebruikers over de informatieverstrekking zie bijlage 2.

2.2

Gebruik ondergrondse containers

Hoe vaak maakt men gebruik van de ondergrondse containers?
Vier op de tien bewoners gooien hun afval één keer per week in de ondergrondse container en 44%
doet dat meerdere keren per week (tabel 2.1). Van de ondernemers gooit ruim de helft één keer per
week afval in de ondergrondse container en ongeveer een kwart doet dat meerdere keren per week.
Tabel 2.1 Frequentie waarin men afval weggooit, uitgesplitst naar bewoners en ondernemers (in procenten)

bewoners
ondernemers

aantal
respondenten

(bijna) elke dag

meerdere keren
per week

één keer per week

minder dan één
keer per week

304

5%

44%

41%

10%

22

9%

27%

55%

9%

De meeste bewoners (65%) gaan steeds naar dezelfde container om hun afval te deponeren. Een
kwart (26%) loopt wel eens naar een andere container met toegangssysteem en 10% gaat wel eens
naar een container zonder toegangssysteem. Bij de ondernemers maakt de helft (52%) steeds van
dezelfde container gebruik en loopt 33% wel eens naar een andere container met toegangssysteem.
De overige 14% gaat ook wel eens naar een container zonder toegangssysteem.
Figuur 2.1 laat zien dat bewoners het vaakst gebruik maken van de containers op de Aardappelmarkt
en Buddinghplein. Ondernemers gebruiken de containers op de Grote Markt en de Tolbrugstraat het
vaakst.
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Figuur 2.1

Mate waarin de zes containers het vaakst worden gebruikt, uitgesplitst naar bewoners en ondernemers (in
procenten)
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2.3

Ervaringen toegangssysteem ondergrondse containers

Bij de ervaringen van de gebruikers met het toegangssysteem voor ondergrondse containers is
onderscheid gemaakt in het functioneren van het systeem (2.3.1) en de organisatie daarom heen:
het ophalen van afval, het voorkomen van bijvuil en het toezicht daarop (2.3.2).
2.3.1

Functioneren van het toegangssysteem

Voorafgaand aan de vragen over het functioneren van het toegangssysteem hebben we de
gebruikers gevraagd wat zij over het algemeen van het toegangssysteem voor ondergrondse
containers vinden. De meningen over het toegangssysteem zijn verdeeld. Ruim de helft van de
bewoners vindt een toegangssysteem een goed idee, 28% vindt het echter geen goed idee (figuur
2.2). Voor de overige 16% maakt het niets uit. Bij de ondernemers zien we ongeveer hetzelfde
beeld: 47% vindt een toegangssysteem een goed idee, een kwart vindt het geen goed idee en
eveneens kwart is neutraal daarover.
Figuur 2.2

Mening over een toegangssysteem in het algemeen, naar bewoners en ondernemers (in procenten)
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ondernemers
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Voor ruim de helft (53%) van de bewoners is het toegangssysteem gemakkelijk in gebruik, volgens
25% ‘gaat het wel’ en 22% vindt het toegangssysteem niet gemakkelijk te gebruiken. Het
gebruiksgemak van het toegangssysteem is volgens 62% van de ondernemers in orde, volgens één
op de vijf (19%) ‘gaat het wel’ en eveneens een vijfde (19%) vindt het systeem niet gemakkelijk in
gebruik.
Wat vinden gebruikers lastig aan het toegangssysteem?
Een deel van de gebruikers vindt het lastig om steeds een pas mee te moeten nemen. Ook werkt
het systeem volgens sommige gebruikers niet altijd of is de container soms vol en moeten zij met
zware afvalzakken naar een andere container lopen. In bijlage 2 zijn de antwoorden van de
respondenten opgenomen.
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We hebben de gebruikers gevraagd in hoeverre zij wel eens hebben gemerkt dat het
toegangssysteem haperde of blokkeerde. Driekwart van de bewoners heeft één (21%) of meerdere
keren (55%) gemerkt dat het toegangssysteem haperde. Ook ondernemers hebben deze ervaringen
met haperingen van het systeem. Zie ook tabel 2.2.
Tabel 2.2

Mate waarin men wel eens heeft gemerkt dat het systeem haperde, uitgesplitst naar bewoners en ondernemers
(in percentages)

bewoners
ondernemers

aantal respondenten

nee

ja, één keer

ja, meerdere keren

299

24%

21%

55%

21

24%

5%

71%

Daarnaast is de gebruikers gevraagd hoe vaak het dit jaar is voorgekomen dat de container vol zat
en zij dus hun afval niet konden weggooien. Volgens vier op de tien bewoners is dat af en toe
voorgekomen en eenderde zegt dat dit zelden of nooit is gebeurd (tabel 2.3). Een kwart van de
bewoners ervaart bijna wekelijks dat de container vol zit. Bij de helft van de ondernemers komt het
af en toe voor dat zijn hun afval niet kwijt kunnen omdat de container vol zit. Een kwart ervaart dat
zelden of nooit en bij 29% van de ondernemers gebeurt het bijna wekelijks dat de container vol is.
Tabel 2.3

Mate waarin het dit jaar is voorgekomen dat de container vol zat, uitgesplitst naar bewoners en ondernemers
(in percentages)

bewoners
ondernemers

aantal respondenten

zelden/ nooit

af en toe

bijna wekelijks

299

33%

42%

24%

21

24%

48%

29%

Verbetersuggesties die de gebruikers aandragen ten aanzien van het toegangssysteem, zijn onder
meer: zorgen dat het systeem ook bij slecht weer (regen, vriezen) werkt, de containers vaker legen
en/of meer containers plaatsen. Een aantal vindt een pasje lastig. Tot slot geeft een deel aan dat
het toegangssysteem afgeschaft zou moeten worden. Zie ook bijlage 2.
Kijken we naar de afzonderlijke containerlocaties, dan valt op dat de gebruikers die de containers in
de ’s Heer Boeijenstraat en op het Buddinghplein het vaakst gebruiken de meest negatieve
ervaringen met de containers hebben. Tweederde van de gebruikers, die het vaakst naar ’s Heer
Boeijenstraat lopen, heeft meerdere haperingen ervaren en 42% ervaart bijna wekelijks dat de
container vol is. Van de gebruikers die het vaakst naar het Buddinghplein gaan, heeft driekwart
haperingen ervaren en 38% merkt bijna wekelijks dat de container volzit.
Echter, de gebruikers van alle containerlocaties hebben negatieve ervaringen met het
toegangssysteem gehad. Bij alle locaties heeft meer dan eenderde van de gebruikers haperingen
ervaren en merkt de helft of meer dat de container af en toe of bijna wekelijks vol is. Zie ook tabellen
1 en 2 in bijlage 3.
2.3.2

Ophalen afval, bijvuil en toezicht

Hoe staat het met het ophalen van het afval, de hoeveelheid bijvuil en het toezicht door
milieucontroleurs sinds de proef met het toegangssysteem?
Wat het ophalen van afval betreft ziet bijna de helft van de bewoners verbetering sinds de start van
de proef (tabel 2.4.). Een even groot aandeel ziet geen verschil met voorheen en 6% vindt dat het
ophalen van afval nu slechter verloopt.
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Vier op de tien ondernemers vindt het ophalen van afval sinds de proef verbeterd, de helft zegt dat
dit gelijk is gebleven en volgens 10% verloopt het ophalen van afval nu slechter.
De voornaamste verbetersuggestie die de gebruikers over het ophalen van het afval hebben, is dat
dit vaker moet gebeuren. Een aantal gebruikers geeft aan dat het ophalen vooral rond het weekend
vaker zou moeten plaatsvinden. De suggesties van de gebruikers zijn terug te vinden in bijlage 2.
Tabel 2.4

Het ophalen van afval sinds de proef in vergelijking met voorheen, uitgesplitst naar bewoners en ondernemers
(in percentages)

bewoners
ondernemers

aantal respondenten

ophalen verloopt beter

gelijk

ophalen verloopt slechter

283

47%

46%

6%

21

38%

52%

10%

Volgens bijna de helft van de bewoners is de hoeveelheid bijvuil verminderd sinds de containers een
toegangssysteem hebben (tabel 2.5). Eenderde ziet geen verschil met voorheen en volgens één op
de vijf is er juist meer bijvuil sinds de proef. Van de ondernemers ziet 43% minder bijvuil, volgens
drie op de tien is de hoeveelheid bijvuil gelijk gebleven en een even groot aandeel ervaart nu meer
bijvuil.
Tabel 2.5

bewoners
ondernemers

De hoeveelheid bijvuil sinds de proef in vergelijking met voorheen, uitgesplitst naar bewoners en ondernemers
(in percentages)
aantal respondenten

minder bijvuil

gelijk

meer bijvuil

281

47%

32%

20%

21

43%

29%

29%

Ruim eenderde van de bewoners ervaart meer toezicht door milieucontroleurs sinds de proef met
het toegangssysteem gestart is (tabel 2.6). De helft zegt dat dit hetzelfde is gebleven en 14% ziet
minder toezicht. Dit beeld zien we ook bij de ondernemers: ruim eenderde ervaart meer toezicht,
volgens 45% is dat niet veranderd en één op de vijf ondernemers zegt minder toezicht te zien.
Tabel 2.6

bewoners
ondernemers

Het toezicht door milieucontroleurs sinds de proef in vergelijking met voorheen, uitgesplitst naar bewoners en
ondernemers (in percentages)
aantal respondenten

zie meer toezicht

gelijk

zie minder toezicht

233

36%

50%

14%

20

35%

45%

20%

Vergelijken we hoe de gebruikers van de verschillende containerlocaties het ophalen van het afval,
de hoeveelheid bijvuil en het toezicht door milieucontroleurs ervaren, dan zien we weinig verschillen.
De gebruikers die het vaakst naar de ’s Heer Boeijenstraat gaan, zien iets vaker verslechtering wat
betreft het ophalen van afval en de hoeveelheid bijvuil dan de overige gebruikers. Zie tabellen 3,4
en 5 in bijlage 3.
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2.4

Tevredenheid toegangssysteem ondergrondse containers

In voorgaande paragraaf is een beeld gegeven van de ervaringen met het toegangssysteem voor
ondergrondse containers. In deze paragraaf gaan we in op de tevredenheid over het
toegangssysteem. De helft van de bewoners is tevreden en bijna een kwart is ontevreden over het
toegangssysteem (figuur 2.3). De mening van de overigen is neutraal. De ondernemers zijn minder
vaak tevreden: een kwart is tevreden, een even groot aandeel ontevreden. De helft van de
ondernemers is niet tevreden en niet ontevreden.
De tevredenheid van de gebruikers hangt logischerwijs samen met hun ervaringen met het systeem.
Veruit de meeste gebruikers die ontevreden zijn over het toegangssysteem hebben meerdere keren
ervaren dat het systeem haperde (87%) of kunnen af en toe tot wekelijks hun afvalzak niet kwijt
(90%), omdat de container vol zit. Ook vindt het overgrote deel van de ontevreden gebruikers dat
het ophalen van afval niet beter verloopt sinds de proef (92%) en dat de hoeveelheid bijvuil niet is
verminderd (91%). Andersom zien we dat tevreden gebruikers minder vaak dan gemiddeld
negatieve ervaringen hebben met het toegangssysteem.
Dat de ervaringen van invloed zijn op de tevredenheid, zien we ook terug in de containerlocaties.
De gebruikers die het vaakst naar de ’s Heer Boeijenstraat en het Buddinghplein gaan en met deze
locaties het vaakst negatieve ervaringen hebben, zijn het minst tevreden over het toegangssysteem.
Zie tabellen 6 en 7 in bijlage 3.
De redenen waarom de gebruikers tevreden of ontevreden zijn staan verwoord in bijlage 2.
Figuur 2.3

Tevredenheid over het gekozen toegangssysteem, naar bewoners en ondernemers (in procenten)

49%

bewoners

ondernemers

25%

28%

50%

tevreden

23%

25%

neutraal

ontevreden

Als de bewoner moet kiezen voor een ondergrondse container met toegangssysteem of met vrije
toegang, dan kiest 45% voor het toegangssysteem (figuur 2.4). Eenderde heeft de voorkeur voor
een container met vrije toegang en voor één op de vijf maakt het niets uit. Ook de helft van de
ondernemers prefereert het toegangssysteem. Eén op de vijf ondernemers heeft daarentegen liever
een container met vrije toegang en 30% is neutraal daarover.
Wat de voorkeur van de gebruikers is, heeft – niet verwonderlijk - te maken met de mate waarin zij
tevreden zijn over het toegangssysteem. Van de tevreden gebruikers kiest driekwart voor de
ondergrondse container met het toegangssysteem, de gebruikers die ontevreden zijn, kiezen
meestal (78%) een container met vrije toegang.
Figuur 2.4

Voorkeur voor container met toegangssysteem of met vrije toegang, naar bewoners en ondernemers (in
procenten)

bewoners

ondernemers

45%

22%

50%
toegangssysteem

32%

30%
maakt niet uit

20%
vrije toegang

Bijlagen
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1.

VRAGENLIJST TOEGANGSSYSTEEM ONDERGRONDSE CONTAINERS
februari 2004

Sociaal Geografisch Bureau
van de gemeente Dordrecht

resp.nr.

In de Dordtse Binnenstad wordt afval ingezameld met behulp van ondergrondse containers. Begin
december 2003 is er bij u in de buurt een proef gestart met een toegangssysteem voor deze
containers. U heeft hierover een brief gekregen en een toegangspas. Via deze enquête wil de
gemeente uw ervaringen met en mening over de proef met het toegangssysteem 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.

Hoe vaak gooit u afval in de ondergrondse container?
Het gaat om een gemiddelde.
(bijna) elke dag
meerdere keren per week

2.

één keer per week
minder dan één keer per week

Gaat u steeds naar dezelfde ondergrondse container om uw afval weg te gooien?
ja
nee, ik loop ook wel eens naar een andere container met toegangssysteem
nee, ik loop ook wel eens naar een open container, zonder toegangssysteem

3.

4.

Van welke container maakt u het vaakst gebruik?
s’Heer Boeijenstraat

Aardappelmarkt

Tolbrugstraat

Grote Markt

Vismarkt

Buddingh’plein

Wat vindt u in het algemeen over het toegangssysteem voor de ondergrondse containers?
goed idee

5.

geen goed idee

maakt me niets uit

Vindt u het toegangssysteem gemakkelijk in gebruik?
ja
gaat wel

--> ga verder met vraag 7

nee

6.

Waarom vindt u het toegangssysteem niet of minder gemakkelijk in gebruik?

7.

Heeft u bij het weggooien van afval wel eens gemerkt dat het toegangssysteem haperde of
blokkeerde?
ja, één keer

8.

ja, meerdere keren

nee

Hoe vaak is het dit jaar voorgekomen dat de container vol is en u uw zak niet kwijt kunt?
dit is zelden of nooit

af en toe

dat is bijna wekelijks

12
Hoe verloopt –volgens u- het ophalen van het afval sinds de proef met het toegangssysteem
in vergelijking met voorheen?

9.

dat is verbeterd

10.

dat is gelijk gebleven

Hoe staat het met de hoeveelheid bijvuil in vergelijking met voorheen?
er is nu minder bijvuil

11.

dat is gelijk gebleven

er is nu meer bijvuil

Hoe staat het met het toezicht door milieucontroleurs in vergelijking met voorheen?
ik zie meer toezicht

12.

dat is verslechterd

dat is gelijk gebleven

ik zie minder toezicht

Bent u alles overziende tevreden over het gekozen toegangssysteem?
tevreden

niet tevreden, niet ontevreden

ontevreden

13.

Kunt u uw antwoord toelichten?

14.

Heeft u liever een container met toegangssysteem of een container met vrije toegang?
voorkeur voor toegangssysteem
maakt me niet uit
voorkeur voor vrije toegang

15.

Vond u de informatieverstrekking door de gemeente bij het begin van de proef met het
toegangssysteem voldoende?
ja

16.

nee

weet niet

ik heb geen informatie ontvangen

Heeft u nog verbetersuggesties of opmerkingen?

a. Over het toegangssysteem:

b. Over het ophalen van afval:

c. Over de communicatie door de gemeente bij het invoeren van het toegangssysteem:

d. Andere verbetersuggesties / opmerkingen:

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!
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2. OPEN ANTWOORDEN
Waarom vindt u het toegangssysteem niet of minder gemakkelijk in gebruik?
1 zak per keer dan opnieuw pas presenteren, dat zou men zelf eens moeten proberen met 2 zware zakken!
accepteert zelden pas in 1 keer
als alles werkt prima maar nog al te vaak werkt hij niet terwijl er geen storing of vol wordt aangegeven
als gehandicapte afstand huiscontainer zeer belastend. Des te meer wanneer vol en terug met zakken,
onmenselijk eigenlijk
als je je pasje vergeet moet je weer terug naar huis
als je meerdere zakken hebt, moet je iedere x je pas pakken
altijd je pas meenemen, er is maar 1 pas per huishouden
altijd weer zorgen dat je dat pasje bij je hebt
alweer een pasje
apparaat weigert soms, mensen gooien afval naast de container
belachelijk dat je voor een afvoersysteem een pas moet hebben <--> vergelijk een afvoerputje met een pasje!
ben 1 febr. verhuisd, tot op heden nog geen pasje kunnen krijgen: bureaucratie???
bij regen moeten de bedieningsknoppen eerst droog geveegd worden
bij regen storing, regelmatig vol en dan mee terug naar 2 hoog. 70 jr.
bij volle container moet je je afval weer meenemen, als volgende container ook vol is kun je het weer
meenemen
bij volle container moet je je afval weer meenemen, leuk als je 75 jaar bent of naar de volgende lopen, er naast
zetten: boete!!
buren verzamelen vuil op straat om 1x p.w. naar container te brengen.
container is meestal vol, na meerdere pogingen opent hij pas. hij is vaak onhygiënisch
container is met pasgebruik ook vol
container is vaak vol of kapot
containers erg vaak vol/ of gaan wegens storing niet open
containers vaak vol, soms veel containers aflopen voordat ik een vind die het wel doet
containers zijn onverlicht, dove mensen horen niets, vroeger was er service en werd het vuil opgehaald nu
moet men er mee rondwandelen
de container werkt al een week niet op grote markt
de klep openen en dan het afval deponeren blijft makkelijker
de klep wil soms niet open ondanks dat het apparaat aangeeft dat het kan
doet het vaak niet
duurt erg lang om toegang te krijgen en ik tref regelmatig viezigheid aan op container en kaartlezer
duurt soms even voordat hij open gaat
er is nog te vaak storing
er zijn regelmatig storingen of de container is vol, ik kan dus vaak mijn afval niet kwijt
extra handeling met je handen al vol met vuilniszak
gaat niet altijd open
gedoe met een pasje
het gebeurt vaak dat het apparaat het niet doet. pasje is onhandig
het gebruik van de pas geeft meer werk. en je mag het niet vergeten
het is ongunstig, je kan ook je zak voor je deur plaatsen
het is wel eens stuk, moet ik met mijn vuilniszak weer naar huis
het systeem is 2 keer stuk geweest.
het toegangssysteem hapert vaak
het vergroot de vervuiling in de stad
het werken met de pas is lastig, als je je pas vergeet moet je weer terug
iets te klein voor een volle zak
ik krijg hem niet open, kan aan mij liggen.
ik vergeet pas soms mee te nemen
in de houttuinen functioneert het goed zonder pasje, pas dus nog niet gebruikt
is vaak vol/kapot. werkt niet meteen, moet meerdere malen proberen
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je komt met het pasje, je vuilniszak en een klep eigenlijk een hand tekort
je moet altijd je pasje meenemen en dat ding is 9 van de 10 keer kapot
je moet er weer een pas bij gebruiken
je moet je pas gebruiken
je moet je pasje altijd paraat hebben
je staat vaak met je vuil, dan moet je weer terug
kaartje moet vaak 5-6 keer geprobeerd worden voor het kreng open gaat vooral bij regen.
lastig altijd pas meenemen
lastig om er aan te denken om het pasje mee te nemen systeem werkt vaak niet
lastig, en sommige mensen deponeren hun vuil naast de container
loop heel wat af om mijn zakken weg te krijgen (rollator) veel laten achter en gaan hun rommel niet weer voor
de deur zetten
lopen met de zak vuil van grote markt naar aardappelmarkt
maakt mij echt niet uit
met 2 zakken moet je 2x opendoen, kan anderen niet zak laten wegbrengen, want moeten altijd kaart
terugbrengen.
met de kaart is het veel meer moeite
met pasje werkte het niet vlot, in de vismarkt perfect
met regen pakt hij het pasje minder snel, veel storingen, vaak vol
moet aan teveel dingen denken. pasje mee, thuis weer opbergen; altijd 2 handen nodig, bij weigering naar
volgende lopen, zeer omslachtig.
moet in donker pasje pakken
niet praktisch met pas. pas vergeet je. inbreuk op privacy
nog al eens kapot of vol
nog een pas; verlies/storingskansen
omdat het niet te doen is om met 2 zware zakken van container naar container te lopen, omdat hij weer eens
vol is.
omdat het toegangssysteem soms blokkeert
omdat ik het niet eens ben met het toegangssysteem vind ik alle handelingen daaromtrent ongemakkelijk
omdat ik zeer moeilijk lopend bent met een zware zak naar de container moet; leeftijd 76 jaar
omdat niet alle containers toegankelijk zijn met onze pas
omslachtig, geen verandering t.a.v. vorige situatie
onhandig dat voor het minste afval met een pas moet worden gewerkt overbodige handelingen, code pakt niet
in een keer
onhandig en flauwekul, afschaffen dat systeem
op het begin werkt mijn pasje niet
pas is soms niet bruikbaar
pasje doet het niet
pasje doet het niet altijd
pasje glijdt steeds naar beneden weg, heel vaak gaat container NIET open, ondanks groene licht
pasje is een belemmering
pasje meenemen, pasje gebruiken, knopje indrukken, je staat met je handen vol
pasje niet altijd bij de hand
pasje reageert vaak niet of moeilijk, vooral als het regent. Bij storing moet je de zakken weer mee terug nemen,
te ver lopen
pasje werkt niet
pasje werkt niet, na 3x bellen met netwerk nog geen nieuw pasje!
pasje werkte niet, geen reactie op tel. en mailtjes
prima systeem, alleen weer een pasje er bij!! liever een open systeem
problemen met het systeem
reageert niet altijd op pasje of blokkeert
reageert niet goed op pasje, hapert vaak, meerdere keren proberen voor dat het werkt
regelmatig staan er zakken naast de container, een ieder moet zijn vuil kunnen weggooien
's morgens afval weggooien, dan is de container altijd leeg
slechts 1 pas per huishouden is te weinig formaat niet praktisch, pasje voor aan sleutelbos en meerdere pasjes
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per huishouden evt. pincode
soms haperingen
soms heb je je handen vol, en dan moet je je pas gebruiken
soms reageert hij niet op de pas
soms werkt het systeem niet
soms werkt systeem niet helemaal soepel
storingen, zoekraken pasje
storinggevoelig+omslachtig; als je zak in handen hebt moet je portemonnee grijpen.
systeem blokkeert vaak
systeem haperde in begin vaak. komt voor dat container vol is en pas enkele dagen later geleegd wordt.
systeem reageert slecht op de pas
systeem werkt 7-9 van de 10 keer niet
't systeem weigert te vaak of zit al vol
te klein, te vaak storing
teveel gedoe
teveel storing
toegang wordt vaak geweigerd
vaak storing, moeizaam open
vaak verstopt, moet te ver lopen met zware zakken!
vanwege de chipkaart
vanwege vele weigeringen
veel startproblemen, veel handelingen met pas, niet werkend
vergeten kaart, moeilijk te openen
voor een gesloten container is dit wel het makkelijkst, denk ik
voor meerdere zakken moet je steeds de openingsprocedure herhalen met het pasje heb je meerdere dingen
in je hand, dit is lastig
waar is het voor bedoeld, mensen zonder pas kunnen ook afval er naast zetten
waarom laat u bewoners huisvuil niet bezorgen aan Baanhoekweg?
wegens de vele defecten
weigerde af en toe, vooral in het begin
weigert nog wel eens zeker als het geregend heeft
weigert te vaak
weigert vaak, dan moet ik terug naar een ander systeem
werkt niet altijd
werkt niet altijd goed, pas hapert soms
werkt niet voldoende
zak blijft nog al eens hangen, dan gaat de container moeilijk open
zak neerzetten, pasje uit jas, presenteren, zak optillen, weggooien, pasje weer presenteren etc.
zij gaan niet altijd open
zit altijd vol
zorgen dat je je pas bij de hand hebt. Systeem werkt technisch onvoldoende er kan maar 1 zak in, dan weer
pasje gebruiken
zware zak (of 2) eerst pasje dan 1 zak, dan opnieuw voor volgende zak

Bent u alles overziende tevreden over het gekozen toegangssysteem?
Tevreden:
zodra aanloopproblemen zijn overwonnen (waaronder ook ontoereikende communicatie) zal het leiden tot
schonere binnenstad.
ziet er beter uit
zelf kan ik altijd mijn zak kwijt, vooral in het wekend staan er nog zakken naast de container, een smerig gezicht
wordt vaker opgehaald, minder bijvuil
woon hier sinds nov.2003, kan dus niet goed vergelijken met vorige situatie
wellicht minder 'vuilniszaktoerisme'
wel tevreden je moet wel veel geduld hebben, container gaat niet altijd open
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we zijn tevreden
vraag: waar laat ik kartonnen doos gevuld met houtkrullen of andere doos
vooruitgang door geen volle container, dus weinig/geen bijvuil
voor invoering was de container erg vaal vol, nu niet meer
veel netter nu, minder zakken bij de container
toegangssysteem werkt prima
toch minder smerig om de container
tevreden omdat je op je eigen tijd het vuil weg kan brengen, nooit mee voorraad
tevreden met het systeem, maar niet met de troep ernaast
systeem werkt over het algemeen goed
systeem is goed, maar meer bijvuil
systeem is goed als het werkt, kan minstens 3x per week mijn afval niet kwijt
systeem is eenvoudig, minder zakken naast container
staan regelmatig zakken naast de container
schoner, zeer goed systeem, doorgaan op deze weg
prima systeem, handig in gebruik en dichtbij
prima systeem om misbruik tegen te gaan
preventiesysteem
op zon- en feestdagen kan het beter
niet zover lopen want in de container is altijd plaats
niet van die lelijke grijze containers op straat
na een gewenningsperiode is er minder bijvuil
mits het werkt, en de container niet vol is
minder zwerfvuil, zeer eenvoudig te bedienen
minder zwerfvuil rond de bakken
minder zwerfvuil en minder vaak een volle container
minder vuil naast containers
minder vaak op zoek naar een legen container
minder kans op misdaad, buitenstaanders kunnen geen afval dumpen minder afval naast de containers
minder bijvuil, meestal werken containers naar behoren
minder bijvuil maar wel steeds grof vuil naast de container
minder bijvuil en minder gauw vol
mensen zonder pasje kunnen hun vuil niet meer in de container gooien,
meer controle, minder bijvuil
systeem is alleen maar voor bewoners in de naaste omgeving vd container
laatste weken sterk verbeterd.
laatste weken sterk verbeterd
je grijpt minder vaak mis
in het begin kon ik mijn vuil niet kwijt, dit is nu wel goed
in 2% van de gevallen moet ik naar een andere omdat de aangewezen voor mij vol is
ik zie nooit toezicht
ik kan nu dagelijks mijn vuil kwijt
ik denk dat er over deze periode iets minder afval staat naast de container, er stoppen minder auto's, nooit
milieucontroleurs gezien!
ietsje beter, iets minder bijvuil. minder vaak vol
het werkt veel beter
het is netter geworden
handig om geen volle vuilniszakken in huis te hebben
goede zaak, voorheen was de container vaker vol
goed systeem
goed systeem
goed
geen puinhoop meer, schoner
er wordt sneller gereageerd na een klacht.
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de kleine ongemakken wegen niet op tegen de mindere
de container is minder vaak vol
containers zitten minder snel vol of worden vaker geleegd
containers zijn niet groot genoeg. soms lopen we van ene naar andere, omdat ze vol zijn
containers zijn minder vaak vol
containers niet meer constant vol, minder vuilniszakken eromheen
container ma. morgen vaak vol, veel bijvuil, mensen blijven vuil naast container plaatsen
container is steeds leeg genoeg om je eigen zak erbij te doen, meenemen van je pas is kleine moeite
container is nu niet openbaar bezit maar voor selecte doelgroep
container is nu alleen voor de bewoners/tijdens proef 3x een boete door volle container
bijvuil is aanzienlijk minder
bij normaal werken systeem is er minder bijvuil
beter dan voorheen
bakken zijn minder vaak vol
altijd ruimte in containers
als er verbetering te zien is, is het altijd goed
als bejaarde heb ik de laatste tijd niet meer voor een volle container gestaan
alles word op tijd opgehaald
alles is verbeterd/ toch wordt er vuil naast de container gezet

Niet tevreden, niet ontevreden:
zonde van gemeentegeld, maar dit is weer typisch iets Dordts
wil zware vuilniszakken kwijt kunnen
wie garandeert me dat dit systeem de kosten voor ondernemers en huishoudens niet verhoogt?
werkt op de vismarkt net zo goed
werkt nauwelijks
weinig verschil met voorheen
waar laat ik bv een kartonnen doos met pvc schuim?
voorheen werd 1x per week vuil opgehaald, nooit problemen, nu wel
voorheen nooit problemen, nu wel
veel kabaal bij leegmaken containers, vaak maar half vol
vandaag 1 zak naast container is geleegd maar zak staat er nog, waar is de milieupolitie?
toegangssysteem niet persé nodig; wel signalering bij centrale, dat container vol is
toch nog vaak sprake van bijvuil, te weinig controle of sancties
tevreden: alleen rechthebbenden kunnen vuil storten; ontevreden: procedure is complexer dan voorheen
te vaak zakken weer mee terug nemen
Systeem is prima, controle moet vaker
systeem hapert nog wel eens, soms door fout bewoners (kerstboom in container!) maar meer door hapering
techniek
prima als het nodig is, onhandig als ze blokkeren, altijd aan pasje denken
pasje doet het niet
ophalen is verbeterd. nadeel: pasje hapert soms
ondernemers en burgers mogen niet worden gedupeerd middels hogere afvalstoffenheffing
misschien geen toegangssysteem maar gewoon regelmatiger legen!!
minder vuil op straat maar het moet beter werken
mensen zonder kaartje zetten ook hun vuil neer
mensen die vuilnis neerzetten waar het niet hoort doordat de container vol of defect is
maakt mij echt niet uit
maakt geen verschil naar mijn mening
lijkt goed idee, maar er ligt af en toe nog steeds vuil
komt regelmatig voor dat de container vol zit
kan regelmatig mijn vuil niet kwijt
je moet nooit je pasje vergeten
ik zou tevreden zijn wanneer de containers gelijk geleegd worden
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ik krijg het niet open.
idee is goed. maar veel zwerfvuil en systeem blokkeert soms
het systeem hapert op de kuipershaven
het probleem van volle containers is hetzelfde gebleven
het pasje is lastig. omdat je ook al vuilniszakken vast hebt
het neerzetten van bijvuil vind ik smerig
het is lastig om elke keer aan dat pasje te denken
het is een goed systeem als er minder storing zou zijn, het is helaas niet te zien of hij vol of defect is
heb boete gehad in proeftijd van container, terwijl hij vol was
geen bijzondere vooruitgang in vergelijking met gewone containers
familieleden kunnen zak niet meenemen, altijd kaart terugbrengen
er staan altijd nog zakken naast de containers
er is eigenlijk weinig verschil, de container is net zo snel vol vuil staat er naast
elektronische handeling vergt niet veel meer tijd dan voorheen. in dit opzicht dus positief.
doordat de vuilniswagen vaker komt wordt het straatafval naast de container ook vaker meegenomen
dit mag niet tot extra kosten leiden voor ondernemers en burgers
de buitenkant van de container mag wel eens schoon gemaakt worden
container te vaak vol, het systeem hapert vaak
container geeft storing aan terwijl die net geleegd is.
als 't systeem 't altijd zou doen is 't voor mij een goede methode
als pas het niet doet dan moet je naar een andere container
als het systeem werkt is het een oplossing, pas geeft toegang voor maar 1 container,
als de containers op tijd geledigd worden is het o.k.
2 boetes gehad omdat apparaat niet functioneerde of vol was
1x p.w. werd het opgehaald vroeger, toen was er minder rommel
1 kaart per gezin is te weinig

Ontevreden:
zinloze geldverspillende actie, mensen zonder toegang dumpen toch
zie het nut niet zou wel handig zijn zonder passysteem, nu is er vaak storing
wil graag goed pasje.
we worden overstelpt met pasjes, daar ben ik tegen
we kunnen vaak onze afval niet kwijt in de containers
we betalen allemaal om dit soort onzinnige systemen te laten proberen op diensten waar wij allemaal recht op
hebben dus waarom toegang blokkade
voor oude gehandicapte mensen is het een straf maar ook voor alle andere oude mensen
verschillende keren met een of twee bij volle container gestaan, er is weer niet aan oudere mensen gedacht
vaak storing, vaak vol, vuil weer terug naar huis
vaak moet je paar containers verder, voordat je afval kwijt kunt; zeer ergerlijk. ze zijn zo vol! nog meer over
inspecteurs zie enquête!!!
teveel gedoe
te vaak kan ik mijn vuilnis niet kwijt
't lijkt er op dat de containers te snel 't signaal geven vol te zijn
systeem werkt slecht, meerdere malen met vuilnis meerdere bakken langs moeten lopen (ook nadat foute
pc-codering was verholpen)
systeem wekt snel irritatie
stuit me tegen borst dat mijn afvalgewoonte wordt geregistreerd, ik overweeg dit aan de kaak te stellen
(privacy)
staan nu vaker vuilniszakken naast container of plastic zakjes of andere rommel; lastig om steeds pasje mee
te moeten nemen
soms 4 bakken aflopen omdat ze vol zijn
situatie is gelijk gebleven afval weggooien is lastiger geworden
sinds het toegangssysteem is container altijd vol.
regelmatig zijn de bakken vol
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puinhoop
pasje doet het niet
pas is onhandig. container te klein, geen alternatief als container hapert
ontevreden!! het is niet beter
onhandig als je met zon pas moeten werken. vind het onzin
omslachtig; geen verbetering m.b.t. bijvuil; zie vragen 5 t/m 10
omslachtig systeem. wie draait op voor de kosten bij zoekraken pas
nog steeds bijvuil, capaciteit is gewoon niet voldoende, huiswerk beter doen, niets geleerd van de pollers!!
met volle handen is die pas onhandig, inbreuk op privacy
mensen van buiten kunnen hun verpakkingsmateriaal niet kwijt pleuren dit nu op straat
meer bijvuil geplaatst door aanbieders die geen pas bezitten of niet bij zich hebben
maar 1 pasje; containers al vol; meer vuil op straat&flat
lastig systeem en gedoe met kaartje is super onhandig
lastig
kan vaak je zak niet kwijt, doen het vaak niet
kan met ongebreidelde regelzucht burger niet tot beter gedrag brengen, dat wekt irritatie, zelfde effect als bij
parkeren, zelfregulering bet
ik zie geen verbetering het komt nog steeds heel vaak voor dat de containers vol zitten en je met het afval
moet gaan slepen
ik vind dit erg omslachtig
het systeem hapert vaak. en veel bijvuil oplevert
het is een getil en vervelend als je je pas vergeet
heeft absoluut geen positieve bijdrage aan straatbeeld t.g.v. vaker zwerf vuil her en der
grotere en minder storingsgevoelige containers
geef ieder een pincode, zonder kaart
extra handeling met pasje, container regelmatig vol, vuil of buiten werking, telefonisch slecht bereikbaar
er wordt nog steeds vuil naast de container geplaatst!!
er ligt meer vuil naast de container
er is veel herrie en stank bij al die rommel die alsnog blijft liggen schoonmaken wordt niet gedaan
elke keer weer betalen wij de onzin die sommige mensen ter meerdere eer en glorie van zichzelf verzinnen
een onzinsysteem, hypocriet, 't lijkt hier wel Zwitserland
duur, slecht werkend systeem, onhygiënisch
containers te snel vol
container vaak vol, lijkt erop minder vaak geleegd wordt
container moet vaker geleegd worden, moet vaak naar een andere straat
container is defect of vol
bureaucratische en dure extra rompslomp, waarom mag een niet-bewoner ter plaatse zijn vuil niet kwijt?
ben niet bekend met de straten en dat heeft me 50 euro gekost omdat de container het niet deed dus had hem
er naast gezet
bemoeilijking van het afvoeren van afval bevordert afval op andere plaatsen of manieren
altijd onzeker, of je je vuilnis kwijt kan
altijd kapot dus mensen zetten het er naast of moeten naar een niet afgesloten container lopen
als men een volle container vindt, dan zoekt men naar een andere.
als je je afval niet kwijt kan, krijg je een boete

Heeft u nog verbetersuggesties of opmerkingen over het toegangssysteem?
1 pasje te weinig; automatisering niet in orde; container vol; netwerk krijgt geen seintje
1x pasje nodig voor meerder keren openen
afdekking tegen regen, meer controle of het werkt
afschaffen
afschaffen
afschaffen, regelmatiger legen!!
afschaffen, slecht experiment
alle containers een apart pasje, bewoners kiezen welke ze gebruiken
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alleen voorkeur voor toegangssysteem indien hoge graad van toezicht/controle/sancties!
als systeem blijft: pasjes per persoon
altijd pasje bij je hebben is zeer lastig. pasje te vaak geweigerd. zakken worden terecht ernaast gezet. wat een
irritatie en geldverspilling
belachelijk dat deze gemeente dit soort dingen blijft uitproberen van onze belastingcenten
bij regen doet het systeem het niet
bij regen weigert het systeem
bij storing niet degene beboeten die de zak naast de container plaatst. Dit is een zaak tussen gemeente en
netwerk
container gaat niet altijd open
de opening van de ondergrondse container aan de tolbrugstraat is slechts 1,5 mtr. van een slaapkamerraam
geplaatst!!!!
duidelijk vermelden: alleen gesloten zakken
een container in de omgeving houden die toegankelijk is zonder pas
een zelfopenende klep, betere verlichting bij sommige bakken
eerst goed regelen, dan pas invoeren
even wennen, maar werkt wel.
evt. een 2e container ernaast voor als er 1 defect is
extra open container voor als de container blokkeert
gebruiksvriendelijker maken, niet alleen container legen ook schoonmak
geen kaart systeem
geen pas
geen pas!!
geen passensor inbouwen als hij 3/4 vol zit, dan moet hij leeggemaakt worden
goed
goed systeem, maar het moet wel werken
goed werkende pasjes
graag er op toezien dat containers niet vol zijn, zakken staan er naast
haperingen en blokkades zijn vervelend heb 2x rondgang gemaakt langs 3 containers
heel de binnenstad wordt geregeld door toegangssystemen
heel vervelend als je de volle zak weer terug naar je bovenwoning moet nemen als de containers vol zijn
het gebeurt wel dat de container hapert en het lampje op groen blijft zou ook graag op de grote markt kunnen
legen
het geluid is irritant voor de naaste bewoners
hoe moet het met minder valide mensen? is geen toegankelijk susteem?
hoewel ik het zelf niet heb ervaren hoorde ik van anderen dat bij vriezend weer de drukknop soms blokkeert
ik zie om de haverklap technici bezig met het toegangssysteem, deugt niet dus, dure zaak! sorry
ik zou een camera monteren bij de container om bijvuil te kunnen aanpakken
in de tolbrugstraat moet er een container bij, zit zo vol
is geen betere garantie dat je je vuilniszak ook daadwerkelijk kunt dumpen in de container
ja, dat het ook daadwerkelijk werkt
kaart werkt soms niet bij slecht weer
kijk naar werking bij regen en andere neerslag. kosten mogen de burger en ondernemers niet belasten.
kost moeite om volle vuilniszak in de invoeropening te doen
lastig met meerdere zakken
let op werking bij regen en andere neerslag, het moet ondernemers en burgers geen hogere lasten opleveren
maak de verzamelpunten overdekt met een bankje om uit te rusten
mag afgeschaft worden
meer controle
meer kleinere passen per adres
meer pasjes per huishouden
minde storingsgedrag
moet makkelijker
mogelijkheid de container met de voet te openen
nadeel is dat mensen soms zwerfvuil van de straat
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nee, in het begin wat moeilijkheden maar nu gaat het prima
omslachtig, je mag je pas niet vergeten
onmiddellijk verwijderen
op zich een goed idee, werkt alleen niet altijd zoals het hoort
op zich goed als het pasje maar goed werkt
opheffen
opheffen of technisch verbeteren
ouderen vinden het een lastig systeem
pasje is onhandig (gebruik/wordt vies/vergeten uit jaszak te halen enz)
pasje werkt vaak niet
perfect
reken het gemiddelde aangeboden afval per huishouden nog eens uit en zoek niet altijd de fout bij de burgers,
steek hand in eigen boezem
snel verwijderen en kosten verhalen op de ambtenaar die dit bedacht.
snel vol
sneller verhelpen van storingen
soms blokkeert het, dat is vervelend
systeem hapert teveel of pakt het pasje helemaal niet
systeem verbeteren zodat 't ook daadwerkelijk reageert op de pas
systeem werkt niet altijd
te kostbaar
testen bij regen en andere neerslag, geen extra kosten voor de burgers en andere ondernemers
teveel handelingen verrichten, pasje knop, klep open etc. vooral met slecht weer gevolg: zeiknat
tevreden!
toegang vrij
toegangssysteem als meerwaarde de vuillast per adres te registreren en in rekening te brengen, kans op
zwerfvuil daardoor groter
vaak defect
vaak geblokkeerd, zonder reden
vaak problemen
vaker controleren op storing, sneller verhelpen
vaker gecontroleerd
vaker legen
vaker legen, 2x per dag
verwijderen, dit soort onzin wordt door ons betaald, wij hebben gewoon recht op afvalcontainers of
ophaaldienst
vrije toegang, containers steeds beschikbaar voor vuil
vrije toegang; kostenbesparend; efficiënter
waardeloos, container is meer kapot dan open
zeer frustrerend, als je naar 3 containers moet lopen en je vuil nog kwijt kan
zolang toegang mogelijk
zorg dat bewoners een pasje kunnen krijgen, dat voorkomt gesleep met afval door de stad!!
zorgen dat de toegang niet zo snel blokkeert.
zwerfafval is het grootste probleem, dit lijkt minder te worden doordat de vuilophaler dit sneller meeneemt

Heeft u nog verbetersuggesties of opmerkingen over het ophalen afval?
moet toch vaker, want komt voor dat containers vol zijn en liggen er weer 10 zakken naast
ophalen wanneer container vol is gesignaleerd, alle containers voorzien van dit systeem
moet regelmatiger. het irriteert als ik om moet lopen om huisvuil weg te gooien.
ondertussen zijn ook de praktische containers op wieltjes weggehaald, te gek voor woorden!
te vaak moeten we met een zware vuilniszak langs alle drie voor ons bestemde containers omdat ze vol zijn
ja op de oude wijze, met een wagen door de straat, werkgelegenheid voor ongeschoolde werklozen, veel
goedkoper dan dit systeem
mag wat vaker, afstand tussen gesloten en open container is wat lang met twee zware zakken
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gewoon blijven doen, net zoals altijd, met dit systeem zie ik 100% meer vuil op straat
burgers en bedrijven moten uit meerdere containers kunnen blijven kiezen i.v.m. volle containers
in het begin was het vaker vol dan nu maar voor of in het weekend een keer extra??
toegangssysteem is positief, alleen geen ophaalverbetering. in weekend kan geen afval gestort worden.
heel goed systeem in combinatie met het " container vol" systeem de juiste aanpak tegen zwerfvuil
gewoon weer met de vuilniswagen voor de deur, dit systeem is geldverslindend , omslachtig, eerst in de grond,
dan er weer uit!
ophalen van afval is geen gunst maar een vorm van dienstverlening in het belang van het milieu
tijdstip wat 'schappelijker'; wordt 's ochtends vroeg wakker gemaakt door herrie van het legen
constateerde wel dat bij container met toegangssysteem oude stoel stond dat kan toch niet de bedoeling zijn!
kan vaker, doorgeven aan bewoners welke dagen/tijdstippen, zakken naast containers ook meenemen
als het zo vaak gebeurt dat ik niet de kans loop voor een volle afvalcontainer te staan, ik ga liever met de auto
naar een vrije container
wanneer degene die deze containers bedacht heeft had eerst goed moeten berekenen hoeveel er gemiddeld
weggegooid wordt
zodra bak vol is
weer terug naar vorig systeem
wat vaker, denk ik zo
vrije toegang met regelmatig ophalen. zal minder zwerfvuil geven
vooral vr., za., ma. vaker afval ophalen
voor de proef kwam de vuilniswagen minder, dus meer zwerfafval
veel vaker, voorkomt veel ergernis
van papier
vaker ophalen, dmv een signaal
vaker ophalen (22 x genoemd)
vaker of meer containers
vaker controleren
uitsluitend bij (bijna) volle en niet (bijna) lege container
te vaak vol
soms alle drie de containers vol of defect
signaleersysteem als bijna vol, bijhouden maar vrije toegang
permanente rondes om bijvuil tegen te gaan
oud papier blijft staan
om bijvuil te voorkomen moet dat dus vaker
niet vaak genoeg geleegd
moet vaker gebeuren
moet vaker en meer controle zwerfafval
moet nog vaker, vooral op zaterdag
meer keer leeg maken
lijkt nu te weinig te gebeuren
legen voor en na het weekend
is niet veranderd
ik zou graag eens het kostenplaatje zien
hoe zit het met oud papier?
handhaving m.b.t. illegaal lozen door mensen van de andere wijken
graag ook op vrijdag/zaterdag
goed (a.u.b. vaak blijven doen)
gewoon weer voor de deur
gewoon 1x per week of containers die gewoon toegankelijk zijn
geen klachten
extra ophalen
elke dag ophalen
elke dag is goed
de chauffeurs blokkeren altijd de gehele rijbaan
de chauffeur uit zijn auto zetten en een veger in zijn handen duwen

23
dat is goed
container wordt veel te weinig geleegd
container meer legen.
burger moet i.v.m. volle bakken uit meerdere bakken kunnen blijven kiezen
bijvuil ophalen
bijvuil is nog niet altijd weg
bij Buddinghplein wordt de toegang van en naar de parkeerplaats versperd
a.u.b. dagelijks
apart GFT afval ophalen
alle containers uitrusten met zender om aan te geven dat hij vol zit
aan huis ophalen
moet dagelijks
meer ophalen
meer controle
de haven uitbaggeren misschien, er komt door dit systeem meer in de haven dan jullie lief is.
containers moeten groter, of zoals vroeger: extra container bovengrond ernaast

Heeft u nog verbetersuggesties of opmerkingen over de communicatie door de Gemeente?
2 keer op gemeente gewacht, niet op komen dagen
aardige meneer maar vertelde mij precies waar en wanneer ik vuil heb gebracht
adressen zorgvuldig selecteren
beter door de week verrichten om juiste mensen te bereiken, nu hebben sommige pas later pasjes ontvagen
die niet tot doelgroep horen
bevolking heeft totaal geen inspraak gehad, of er is helemaal niet geluisterd net als met de pollers
buren hebben nooit een pasje ontvangen
communicatie is in tegenstelling tot het systeem zeer uitgebreid geweest, communicatie veelvuldig / ophalen
zeer weinig
controleer jezelf.
dit was ronduit slecht, tot twee maal toe tegenstrijdige info ontvangen mailen, bellen onzerzijds etc.
eerst overleggen met bewoners, nu wordt het opgelegd in de toekomst betalen per keer??
eerst werkte pasje niet, veel gebeld; vaak was degene die ervan wist niet aanwezig, zou teruggebeld worden,
gebeurde niet.
er viel niet te kiezen, democratie??
geen informatie ontvangen
geen klachten
gemeente neemt beslissingen zonder burgers daarin te kennen maar daarna is de voorlichting prima
goed
goed
goed gedaan
hebben we wat te zeggen dan? Men loopt altijd overal achteraan. geld weggooien zijn ze goed in. irritaties
opwekken ook, de bijl erin
helaas schiet communicatie altijd tekort als een nutteloos iets verklaard moet worden
het is onduidelijk welke bakken je wel of niet mag gebruiken
het telefoonnummer op het pasje; je krijgt een bandje en dat is vervelend als je wilt bellen
het volledige verhaal vertellen
hopeloos, de relatie is ernstig verstoord
ik heb meerdere malen voor niets thuis zitten wachten en zelf moeten bellen voor het pasje
in het project is dus totaal geen rekening gehouden met verhuizingen gemeente weet van niets en verwijst naar
netwerk
info is duidelijk
is overbodig zonder passensysteem
kregen de kaart pas na 1 maand, zelf opgehaald
luisteren naar klachten van bewoners die gebruik maken v.d. containers. Heb 3x moeten bellen voordat mijn
klacht in behandeling werd genomen
meerdere passen per huishouden introduceren
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mensen wijzen op plaatsen zakken naast container. container zit vaak niet vol!
milieupolitie moet beter op de hoogte zijn
moeizame communicatie, in januari pas eigen mastercard.
moet beter
na 2 verkeerde brieven was de derde enigszins te begrijpen
nadat het besluit genomen was wisten jullie prima te vertellen hoe, wat en wanneer
niets aan te merken, service is goed
ok
ophalen van pasje liep niet goed
overleg voor invoer had wenselijk geweest, wij moeten er mee leven en zien de dagelijkse situatie
positief, goed geregeld.
prima
prima
redelijk goed
slecht
slecht.
slechte communicatie 3 dagen voor ingangsdatum brief gekregen, pasje 1 dag later gekregen dus net op tijd
systeem wordt je opgelegd
verschillende soorten brieven ontvangen met dezelfde informatie
verspreiding pasjes, korte termijn
voldoende
vroeger beginnen met mededelingen
was prima.
we werden voor het blok gezet
wees eerlijk; vertel dat je uniek pasje krijgt; m.a.w. netwerk kan nu vuil tellen
welke communicatie?
welke straat + bedrijf ook gebruik maken
wij hebben nooit info gekregen door eigen actie pasje na een maand gekregen
wij kregen geen informatie vooraf het pasje ontvingen we ook pas later
zelf moeten vragen om toegangspasje
zoals gewoon, u luistert, weinig tot geen respons

Heeft u nog andere verbetersuggesties of opmerkingen?
licht materieel inzetten i.v.m. schade aan historische panden
afschaffen
als het systeem niet werkt laat ik de vuilniszak daar, ik ga niet heen weer met het afval
als u gratis vuilniszakken geeft aan de bewoners met nummertje ergens in kunt altijd zien wie het er naast zet,
meer boetes en minder vuil
alternatief verzinnen voor ouderen
ben grootste deel in buitenland geweest, kan weinig zeggen; maar pasje om vuil weg te gooien: idioot idee.
waar is onze grote container gebleven?
betere controle
binnen container vaker schoonmaken
blijft teveel afval buiten bakken liggen. dus of vaker ophalen door gem. of nog extra container. ondergronds
is ideaal.
boetes voor echte illegale afvallozers, niet voor bewoners die huisvuil naast de container zetten
camera ophangen
capaciteit vergroten
containers met vrije toegang en met signaal, wanneer ze vol zijn, naar afhaaldienst
dagelijks containers legen en geen pas!!!!!
de faciliteiten om op ordentelijke wijze je vuil kwijt te raken zijn drastisch ingeperkt. dat noemen wij dom en
kortzichtig stadsbestuur!!
de handgreep van de container is vaak vuil door bakvet en andere etenswaren, regelmatig schoonmaken lijkt
me zinvol
de registratie
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de stad is er alleen maar smoezeliger van geworden
de zakken ernaast moeten sneller weggehaald worden
denk aan de bewoners
eerlijk: de vuilnisauto 1x weer voor de deur
er staat nog steeds veel vuil naast, ik ben blij dat ik niet in de buurt van een container woon
ga zelf eens een poos in het centrum wonen, dat was prima zonder pollers en vuilpasjes, jullie jagen mensen
weg!
geen logica in welke container wel/niet gebruikt mag worden, meer containers beschikbaar maken
geen pasjes. betere sensoren bij vol raken container en vrije toegang. men gaat niet naar andere container
lopen om vuil weg te gooien, wel?
geen t.z.t. heffing per zak betalen
goed toezicht blijven houden. aandacht voor zwerfvuil.
graag extra pasje. voor een gezin is het belangrijk meerdere pasjes te hebben.
groter gat, twee naast elkaar
grotere containers, alleen zakken
handhaving m.b.t. illegaal storten door mensen uit andere wijken.
heb 2 bedrijven aan huis op een woonadres, ik vervuil niets extra, maar krijg tot torenhoge rekening.
ondernemen moet mogen, ook in Dordrecht
het bijvuil laat ik staan voor de milieucontroleurs
het idee van containers is goed, maar de uitwerking ervan totaal niet.
het is een schande dat privé containers en glasbak vlak voor een huiskamerraam staan
het systeem a.u.b. vaker schoon maken, vaak te vies om beet te pakken
ik hoop niet dat dit systeem gaat leiden tot verdere beperkingen
ik wil graag de vuilnisauto terug
klep open dmv voetpedaal, ook uit hygiënisch oogpunt beter en veel praktischer
laat in de media weten dat misbruik en plaatsen van bijvuil bestraft wordt met aantallen van uitgeschreven
boetes
loop zelf met uw vuilnis door de straat
maken geen gebruik van container, geen pas aangenomen daar wij geen afval hebben.
meer containers plaatsen
meer containers plaatsen. te weinig capaciteit geeft overlast
meer containers, zodat loopafstand kleiner wordt
meer controle
meer vuilcontainers
misschien twee containers
omgeving blijft schoner als containers vrije toegang hebben, maar veronderstel dat pasje aanloop is tot
registratie per gezin.
omgeving van de container beter schoon houden
ondanks meer toezicht nog steeds grof vuil, veel hinder voor ophaaldienst
ondergrondse container o.k.; niet o.k. invalide met vuilniszak, jammer dan, vol.
open containers met veel meer ophaalservice. mensen die dit verzonnen hebben, hebben vast geen pasje nodig
om hun zak kwijt te kunnen
open containers zodat ook toeristen enz hun lege frietzak kunnen deponeren en even zo ergerlijk de stront
van.., er is nog meer tekst!!
proef kost veel geld en ik/wij betalen mee; ik wil dit niet, maar kan niet kiezen.
regelmatig schoonmaken van klep.
reken het gemiddelde afval nog eens na dus vaker legen/meer containers
soepelere opstelling van milieudienst als de container kapot is
stel bewoners centraal in projecten i.p.v. systemen
onderzoek de klantvriendelijkheid van Netwerk
svp betalen per aangeboden zak, voor 1-2 zakken betaal ik evenveel als buurvrouw voor 7-10 zakken
toegangsysteem irritant en zinloos, dus afschaffen
toevoegen glasbak aan systeem Buddinghplein
toezicht is belangrijk. groentehandel in Varkensmarkt maakt veel zwerfvuil.
toezicht m.b.t. illegaal storten vuil door mensen uit andere wijken, hebbedrijf aan huis op woonadres, word
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lastiggevallen met torenhoge heffing
vaker container legen en meer controle op zwerfafval
van mij mag het zo blijven
verruiming mogelijkheden om ook groter afval af te voeren
verschillende vragen kan ik niet beantwoorden omdat wij lang niet in Holland waren
voor een deel is het ook gedragsbeïnvloeding, poep op straat, vuilnis bankstellen, ook asociaal menselijk
gedrag
vooral op zondag staat er veel vuil naast de container, dan ook controleren wie daar verantwoordelijk voor is
waar is de pollervragenlijst, dat vind ik veel belangrijker
wat bedoelt u met anoniem verwerken en waarom worden dan adres en formulier van hetzelfde nummer
voorzien!!
wat is er mooier dan je afval voor de deur en zo de wagen in en over te zware arbeid gesproken: dan moet je
dit werk niet doen!
wat is logica van beperken per container tot slechts direct omwonenden: alle vuil moet toch opgehaald worden
wat wel en niet bij/via containers weggegooid kan worden
wij moeten te ver lopen met vuil, zeker voor de oudere mensen voor de ondergrondse containers werd beloofd
dat we niet zo ver hoefde
wordt door het toegangsysteem ook digitaal geregistreerd hoe vaak er gebruik gemaakt wordt van de
container en wat gebeurt er met die info??
ze blokkeren
zie af van dit systeem
zorgen dat er meer komen
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3. TABELLEN
Tabel 1

Mate waarin men wel eens heeft gemerkt dat het systeem haperde, uitgesplitst naar welke container men het
vaakst gebruikt (in percentages)

s’Heer Boeijenstraat

aantal

nee

ja, één keer

ja, meerdere keren

50

14%

18%

68%

Grote Markt

51

35%

26%

39%

Aardappelmarkt

66

26%

23%

52%

Vismarkt

27

19%

19%

63%

Tolbrugstraat

47

38%

23%

38%

Buddinghplein

61

13%

13%

74%

302

24%

20%

56%

Totaal

Tabel 2

Mate waarin het dit jaar is voorgekomen dat de container vol zat, uitgesplitst naar welke container men het vaakst
gebruikt (in percentages)
aantal

zelden of nooit

af en toe

bijna wekelijks

s’Heer Boeijenstraat

50

22%

36%

42%

Grote Markt

48

50%

46%

4%

Aardappelmarkt

66

42%

42%

15%

Vismarkt

27

41%

41%

19%

Tolbrugstraat

47

34%

43%

23%

Buddinghplein

61

15%

48%

38%

302

33%

43%

24%

totaal

Tabel 3

Het ophalen van afval sinds de proef in vergelijking met voorheen, uitgesplitst naar welke container men het
vaakst gebruikt (in percentages)
aantal

beter

gelijk

slechter

s’Heer Boeijenstraat

49

31%

55%

14%

Grote Markt

49

51%

47%

2%

Aardappelmarkt

62

53%

42%

5%

Vismarkt

23

44%

52%

4%

Tolbrugstraat

45

60%

33%

7%

Buddinghplein

60

48%

45%

7%

288

48%

45%

7%

totaal

Tabel 4

De hoeveelheid bijvuil sinds de proef in vergelijking met voorheen, uitgesplitst naar welke container men het
vaakst gebruikt (in percentages)

s’Heer Boeijenstraat

aantal

minder

gelijk

meer

47

45%

26%

30%

Grote Markt

47

47%

32%

21%

Aardappelmarkt

65

51%

34%

15%

Vismarkt

22

50%

27%

23%

Tolbrugstraat

43

58%

26%

16%

Buddinghplein

59

39%

44%

17%

283

48%

33%

20%

totaal
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Tabel 5

Het toezicht door milieucontroleurs sinds de proef in vergelijking met voorheen, uitgesplitst naar bewoners en
ondernemers (in percentages)
aantal

meer

gelijk

minder

s’Heer Boeijenstraat

44

41%

43%

16%

Grote Markt

40

33%

53%

15%

Aardappelmarkt

53

40%

43%

17%

Vismarkt

19

42%

47%

11%

Tolbrugstraat

41

44%

46%

10%

Buddinghplein

47

23%

62%

15%

244

36%

49%

14%

totaal

Tabel 6

Mate waarin men tevreden is over het toegangssysteem, naar ervaringen met het systeem (in percentages)
tevreden

niet tevreden, niet
ontevreden

ontevreden

totaal

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

nee

52

69%

19

25%

4

5%

75

100%

ja, één keer

40

64%

18

29%

5

8%

63

100%

ja, meerdere keren

57

33%

55

32%

61

35%

173

100%

zelden of nooit

73

71%

23

22%

7

7%

103

100%

af en toe

59

45%

47

36%

26

20%

132

100%

bijna wekelijks

14

19%

22

30%

38

51%

74

100%

beter

105

75%

31

22%

5

4%

141

100%

gelijk

38

28%

56

41%

44

32%

138

100%

1

6%

1

6%

16

89%

18

100%

hapering /blokkering
ervaren

voorgekomen container vol

ophalen afval

slechter

hoeveelheid bijvuil
minder

97

69%

37

26%

6

4%

140

100%

gelijk

33

34%

33

34%

30

31%

96

100%

meer

11

18%

15

25%

34

57%

60

100%

meer

52

58%

22

24%

16

18%

90

100%

gelijk

57

46%

39

32%

28

23%

124

100%

meer

12

33%

14

39%

10

28%

36

100%

149

48%

92

30%

70

23%

311

100%

toezicht controleurs

totaal
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Tabel 7

Mate van tevredenheid over het toegangssysteem, uitgesplitst naar welke container men het vaakst gebruikt (in
percentages)
aantal

tevreden

niet tevreden, niet
ontevreden

ontevreden

s’Heer Boeijenstraat

49

35%

27%

39%

Grote Markt

51

53%

31%

16%

Aardappelmarkt

64

58%

25%

17%

Vismarkt

26

58%

19%

23%

Tolbrugstraat

45

67%

27%

7%

Buddinghplein

62

32%

37%

31%

297

49%

29%

22%

totaal

Tabel 8

Voorkeur voor toegangssysteem of vrije toegang, uitgesplitst naar welke container men het vaakst gebruikt (in
percentages)
aantal

toegangssysteem

maakt niet uit

vrije toegang

s’Heer Boeijenstraat

49

29%

25%

47%

Grote Markt

51

65%

16%

20%

Aardappelmarkt

63

43%

24%

33%

Vismarkt

25

40%

28%

32%

Tolbrugstraat

47

64%

23%

13%

Buddinghplein

60

43%

27%

30%

244

47%

23%

29%

totaal

PUBLICATIES VAN HET SOCIAAL GEOGRAFISCH BUREAU
TITEL
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID:
Leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht 2001
Benchmark leefbaarheid en veiligheid 2001
Leefbaarheid en veiligheid in de Drechtsteden
anno 2002
Overzicht bestaande leefbaarheidsonderzoeken
Zichtbaarheid Openbaar Ministerie
Justitie in de buurt
Jeugdcriminaliteitskaart Zuid-Holland Zuid 2000
Veiligheidsbeleving op school 2001
Benchmark leefbaarheid en veiligheid 2001
Eind evaluatie Veiligheidsnetwerk Zwijndrecht

UITGIFTE
2002
2002
2003
2000
2001
2001
2002
2002

VERKEER EN VERVOER:
Wijkverkeersplannen en consumentverzorgende
bedrijven
1999
Klantenonderzoek Kiltunnel 2000
2001
Verkeren op bedrijventerreinen
1999
Autobezit, verplaatsingsgedrag en vervoersmiddel gebruik van Dordtse bevolking anno 2001 2002
SOCIAAL EN ECONOMISCH BELEID:
Monitor Binnenstad Dordrecht 2000/2001
Regionale werkgelegenheidsrapportage
Zuid-Holland Zuid
De bijstandsdichtheid in Dordrecht gewogen
Bedrijvenregister Dordrecht
Inventarisatie detailhandel en horeca in de
Drechtsteden 2001

2001

Monitor werk 2000
De Staat van Dordrecht 2000
De markt voor benzinepompen in Dordrecht
Horeca in Dordrecht anno 2001

2001
2000
2001
2002

2002
meerjarig
1998
jaarlijks

VRIJE TIJD, CULTUUR, SPORT EN RECREATIE:
Vrijetijdsbesteding in de Drechtsteden in 2001
2002
Bereik en waardering TROM en RTV-Rijnmond
Dordrecht
1998
Evaluatie “Griekse Goden en Helden”in het
Dordrechts Museum
2001
Publieksonderzoek Wantijpop/Rainbowpark 2002 2002
Kerstmarkt Dordrecht 2001
2002
Boekenmarkt Dordrecht 2002
2002
Benchmark cultuur grote steden
2001
Gebruik van en opinies over een aantal voorzieningen voor
vrijetijdsbesteding in Dordrecht anno 2000
2001
Marktonderzoek Aquapulca
2000
Boekenmarkt 2002
2002
Evaluatie “Griekse Goden en Helden”in het
Dordrechts Museum
2001
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK:
Project huisbezoek 1996-2000 Dordrecht
2001
Allochtone ouderen in Dordrecht
2001
Evaluatie overlastprojecten / onderzoek naar de
realisatie van een 24 uursstructuur in Dordrecht 2001
Succesvol lokaal ouderenbeleid
2001
Monitor >De sociale staat van Dordrecht 1999' 2001
Monitor >De sociale staat van Dordrecht 2000' 2001
Jongeren Dordrecht 2001
2002
Gezondheidsmonitor Zuid-Holland Zuid 2000
2001
Woon-, zorg en welzijnsvoorzieningen in
Nederhoven
2002
Monitor Sociaal Programma Oud-Krispijn Zuid-2 2002
Vertrokken Antillianen
2002
WVG-voorzieningen Zwijndrecht deel I en II
2001
ONDERWIJS:
Integrale leerlingenprognose gem. Dordrecht
2001-2015
Monitor lokaal onderwijs Dordrecht 2001/2002
Schoolverzuim & schooluitval
Vraaggerichte scholing in Zuid-Holland Zuid in
de sectoren Handel en Administratie

2002
2002
1999
2001

TITEL

UITGIFTE

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING:
Woonwensen 55-plussers in Dordrecht
2000
Profiel van de wijken
jaarlijks
Staat van het wonen
jaarlijks
Woningbehoeftenonderzoek Drechtsteden
2001
woningbehoefteonderzoek Hoeksche Waard
2001
Evaluatie woonkeus Drechtsteden
2001
Overzicht investeringen
2000
Een gemeentevergelijkend onderzoek naar het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte
2000
Beleving van en opinies over ruimtelijke kwaliteit
en welstand in Dordrecht anno 2000
2001
ALGEMEEN BESTUUR EN MAATSCHAPPELIJKE
VERKENNINGEN:
Opinies over de toekomst van Dordrecht
Opinies over bestuur van de stad
Cultuur binnen de organisatie
Evaluatie inspraakbeleid
Omnibusonderzoek Zwijndrecht
Succesvol lokaal ouderenhuisvestingsbeleid
De sociale staat van Dordrecht
Gezondheidsmonitor Zuid-Holland Zuid
hoofdrapport en deelrapport: Dordrecht
Omnibusonderzoek Barendrecht 2000
Organisatiemodellen wijkgericht werken
Prognose Essenhof 2000-2015
(crematies en begravingen)
Bereik/waardering voor info gem. Dordrecht
Herhalingsmeting beeld van en belangstelling
voor de Drechtsteden
De stem van de burger
MILIEU:
(On) tevredenheid over ondergrondse afvalcontainers in de Dordtse binnenstad
Evaluatie project Waterzigt op Weizigt
Afvalscheiding: medewerking en verbeteringen
Milieumonitor Dordrecht 2001

1998
1999
1999
2002
1999
2001
2001
2001
2001
1999
2000
2002
2002
2002

2000
2002
20032002

BEVOLKING:
Bevolkingsprognose per wijk
gemeente Dordrecht 2000-2015
2000
Huishoudenprognose 1998-2010
1998
Dordt op z=n droogst
jaarlijks
Dordt op z’n droogst digitaal
www.sociaalgeografischbureau.nl
KLANTTEVREDENHEID:
Kwaliteit functioneringsgesprekken aspecten
van het personeelsbeleid bij de gemeente
Dordrecht
Toetsingskader voor kwaliteitsrapportage WOZ
Kwaliteit dienstverlening Sociale Dienst
Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Schuldhulp
verlening Dordrecht
-------------------------

2001
2001
2001
2002

Bovenstaande lijst bevat een selectie van
publicaties van het SGB
INFORMATIE / BESTELLEN:
Telefonisch:
078- 639 69 15
Schriftelijk:
Sociaal Geografisch Bureau
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
e-mail
MDM.HurtadoBlanco@dordrecht.nl
website
www.sociaalgeografischbureau.nl
Fax:
078- 639 8080

