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Evaluatie Afvalinzameling 
 

Vraag 2 (voor laagbouw) 

Kunt u aangeven waar een chipszak hoort? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Laagbouw Ik doe het bij restafval, ik dacht dat het niet bij plastic mag 

Gk/Hk - Laagbouw Ik eet geen chips, te veel afval 

Gk/Hk - Laagbouw Milieustraat 

Meerwijk - Laagbouw Miieuplein 

Meerwijk - Laagbouw Milieuplein 

Vondelkwartier - Laagbouw Gewoon in de reguliere afvalbak, scheiden bij de bron heeft namelijk 

geen zin 

 

Vraag 3 (voor laagbouw) 

Kunt u aangeven waar piepschuim hoort? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Laagbouw Gemeentewerf 

Gk/Hk - Laagbouw Grof huishoudelijk afval 

Gk/Hk - Laagbouw Grof vuil 

Gk/Hk - Laagbouw Grofvuil bellen 

Meerwijk - Laagbouw Apart aanbieden 

Meerwijk - Laagbouw Chemisch afval 

Meerwijk - Laagbouw Chemisch afval 

Meerwijk - Laagbouw Dat breng ik naar de waardepolder 

Meerwijk - Laagbouw Gemeente stortplaats 

Meerwijk - Laagbouw Grof huisvuil 

Meerwijk - Laagbouw Inleveren bij depot 

Vondelkwartier - Laagbouw Bij Spaarnelanden inleveren bij de gescheiden inzameling 

Vondelkwartier - Laagbouw Gemeentewerf 

Vondelkwartier - Laagbouw Gewoon in de reguliere afvalbak, scheiden bij de bron heeft namelijk 

geen zin 

Vondelkwartier - Laagbouw Grofvuil 

Vondelkwartier - Laagbouw Grofvuil/ mulieustraat 

Vondelkwartier - Laagbouw Inleveren bij gemeentewerf 

Vondelkwartier - Laagbouw Kan naar milieustations gemeente 
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Vraag 4 (voor laagbouw) 

Kunt u aangeven waar vlees- en visresten horen? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/hk - laagbouw Bak voor etensresten 

Gk/hk - laagbouw Hangt van de soort en hoeveelheid af 

Meerwijk - laagbouw Groene bak 

Meerwijk - laagbouw Groenbak 

Meerwijk - laagbouw Groenbak 

Meerwijk - laagbouw Mag in gft, maar als 't lang duurt voor deze wordt geleegd doe ik 

restafval 

Vondelkwartier - laagbouw Gewoon in de reguliere afvalbak, scheiden bij de bron heeft namelijk 
geen zin 

Vondelkwartier - laagbouw Mileuplein 

Vondelkwartier - laagbouw Biobak 

 

Vraag 5 (voor laagbouw) 

Kunt u aangeven waar een melkpak hoort? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Laagbouw PMD-zak 

Meerwijk - Laagbouw groene afvalbak 

Vondelkwartier - Laagbouw Gewoon in de reguliere afvalbak, scheiden bij de bron heeft namelijk 
geen zin 

 

Vraag 6 (voor laagbouw) 

Kunt u aangeven waar een drankblikje hoort? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Laagbouw Mag in rest of duo plastic 

Meerwijk - Laagbouw Oud metaal handel 

Vondelkwartier - Laagbouw Gewoon in de reguliere afvalbak, scheiden bij de bron heeft namelijk 
geen zin 
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Vraag 2 (voor hoogbouw) 

Kunt u aangeven waar een chipszak hoort? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Inleveren Milieuplein 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik eet geen chips 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Milieuplein 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Huisvuil 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dit is toch een enquête en geen overhoring? 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Grijze afvalbak 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ligt eraan welke materiaal 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Milieuplein 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Inleveren op het Milieuplein. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Blik 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Milieuplein 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Milieuplein 

Vondelkwartier - Hoogbouw 
zonder verbeteringen 

Hangt v.d. Samenstelling af. Plastic, plastic met alufolie, cellofaan, etc 

Vondelkwartier - Hoogbouw 
zonder verbeteringen 

Inleveren milieuplein 

 

Vraag 3 (voor hoogbouw) 

Kunt u aangeven waar piepschuim hoort? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Aanbieden bij Spaarnelanden Waardepolder 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Breng ik weg naar de gemeente 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Chemisch afval 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Chemisvh agval 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Dat heb ik nooit thuis 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Dit is toch een enquête en geen overhoring? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Grof vuil 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Grofvuil 
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Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Heb ik niet thuis 

Meerwijk - Hoogbouw met 

verbeteringen 

Chemische stoffen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Afvaldepot 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Bak van de spaarnelanden 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Bij grof vuil 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Bij het depot inleveren 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Bij Verzamelcentrum 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Chemisch afval 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Grofvuil 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het plein 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ligt aan het soort piepschuim ---> restafval of grofvuil 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Vuildepot 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Waardepolder 

Vondelkwartier - Hoogbouw 
zonder verbeteringen 

Afvalbrengstation 

 

Vraag 4 (voor hoogbouw) 

Kunt u aangeven waar vlees- en visresten horen? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Biobak 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dit is toch een enquête en geen overhoring? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Eet ik niet 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Groenafval 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik ben vegetarisch 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Groen afval 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Ik eet alles op 
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Vraag 5 (voor hoogbouw) 

Kunt u aangeven waar een melkpak hoort? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Dit is toch een enquête en geen overhoring? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Gebruik ik niet 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

PMD 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Huishoud 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Karton 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Melkpakcontainer 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Of plastic of karton hangt er vanaf 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Plastic/drinkbak variatie 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Pmd 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Speciale containers voor drinkpakken 

Vondelkwartier - Hoogbouw 
zonder verbeteringen 

Hangt van de samenstelling af. Meestal niet scheidbare combinatie, 

dan restafval. 

 

 

Vraag 6 (voor hoogbouw) 

Kunt u aangeven waar een drankblikje hoort? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Bij ons heet dat de container voor verpakkingen dus niet allen plastic 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dat werf ik aan de gemeente 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dit is toch een enquête en geen overhoring? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Drink ik niet 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Glas 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik heb dat nooit 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Koop ik niet 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Pmd 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Pmd 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

PMD 
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Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Aparte container voor kids 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Blik 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Drink/bak 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Drinkpakken en blik 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Gescheiden inleveren 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Huisvuil 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Ijzer container 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Pmd 

Vondelkwartier - Hoogbouw 
zonder verbeteringen 

Aluminium 

 

 

Vraag 12 (gesteld aan inwoners die oud papier en karton soms, zelden of nooit gescheiden aanbieden) 

U heeft aangegeven oud papier en karton soms, zelden of nooit gescheiden aan te bieden. Kunt u aangeven 

waarom u oud papier en karton niet altijd gescheiden aanbiedt? (meerdere antwoorden mogelijk)  

-Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Beter is ophalen geplande tijdstippen bij de restcontainer in de straat 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ligt eraan wat ik thuis heb 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Nee nee sticker dus geen papier 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Papierbak is vaak vol 

Vondelkwartier - laagbouw Doe het soms even makkelijk in de vuilniszak als deze toch weggaat 

Vondelkwartier - laagbouw Scheiden bij de bron heeft geen zin en kost de maatschappij onnodig 

veel geld 

 

 

Vraag 13 (gesteld aan inwoners die groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten soms, zelden of nooit 

gescheiden aanbieden) 

U heeft aangegeven groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten soms, zelden of nooit gescheiden aan te 

bieden. Kunt u aangeven waarom u groente-, fruit- en tuinafval (GFT) niet altijd gescheiden aanbiedt?  

(meerdere antwoorden mogelijk)  

-Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De bak is heel vaak al vol en het stinkt enorm vanuit die bak 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dit antwoord is meerledig. We hebben hier groene containers voor de 

deur staan, maar die kunnen slechts een klein stukje open, waardoor 

ik mn tuinafval er nauwelijks inkrijg. Buiten dat heb ik geen achterom 

en dus geen mogelijkheid om een kruiwagen oid kwijt te kunnen. Ik 
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Evaluatie Afvalinzameling 
 

verzamel dus de blaadjes uit mn tuin in vuilniszakken (ieder jaar zo'n 

20 zakken), deze moeten allemaal door mn huis door naar voren en 

dan kom ik bij de container en dan kan a de container niet open en b 

moet ik door die kier mn vuilniszakken weer gaan legen omdat de 

vuilniszak er niet in mag. Er zouden afbreekbare zakken geleverd 

worden aan huis dacht ik ergens gelezen te hebben, tot op heden heb 

ik niks ontvangen. Daarnaast heb ik n klein huisje van nog geen 55m, 

waar denkt u dat ik al die verschillende afvalbakken moet laten wil ik 

meedoen aan t scheiden? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Geen goede eigen bak, dus rommelen met afbreekbare plastic zakjes 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik ben absoluut TEGEN het gebruik van de groene GFT containers die 

nu permanent in de wijk geplaatst zijn. De containers zijn mij een 

doorn in het oog; ze zien er goedkoop en lelijk uit en verpesten het 

aanzicht vsn de wijk. Ook zitten ze vaak te vol. Ik vind 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik heb nog geen goede dubbele vuilnisbak en weinig ruimte in 

bovenwoning. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik heb vroeger van de gemeente een compostvat op 't balkon 

gekregen en dat bevalt uitstekend. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik koos voor 'soms' omdat ik veel tuinafval heb dat altijd naar het 

restafval gaat; groente- en fruit-afval en etensresten doe ik meestal 

wel in de GFT-bak 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik wil het meer gaan doen, ik heb nog geen extra vuilnisbak hiervoor 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik woon in een bovenwoning 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

In mijn keuken heb ik niet echt ruimte voor een aparte bak voor GFT 

en de composteerbare zakken zijn al een paar keer midden in mijn 

huis open gegaan. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Tuin afval doe ik wel!!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Vooral in de zomer ; overlast bewoners 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

We hebben ratten in de buurt, de bakken zijn vaak overvol. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De bak is heel vaak al vol en het stinkt enorm vanuit die bak 

Gk/hk - laagbouw Tuinafval gaat altijd in de bak, 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De gft containers zijn 9 van de 10 keer vol met grijze afval zakken 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De speciale zakjes zijn te duur en bij onze flat gooien de mensen er 

hun gewone afval, plastic en papier in. Dus heeft het geen zin om te 

scheiden. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De zgn. 'Groene' zakjes zijn van slechte kwaliteit en scheuren na 1 

dag. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het is te weinig waardoor het lang staat; de container zit gevuld met 

vuilniszakken dus is zowiezo kansloos 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik vind dat de afvalbakken te ver uit elkaar staan 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Niet praktisch 

Meerwijk - laagbouw De ophaal ferquentie van 1 keer per twee weken is te laag. Als de bak 
vooral in de zomer periode twee weken in de zon staat met 
etensresten gaat het stinken 
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Meerwijk - laagbouw En er komen larven in de groenbak (tuinafval doe ik altijd wel) 

Meerwijk - laagbouw Wij doen het wel regelmatig, alleen als het slecht weer is, staat onze 

groenbak te ver weg. 

Meerwijk - laagbouw Wij wonen op een woongroep en de afvalzakjes zijn te snel vol, een 

groene bak zou heel erg helpen! 

Vondelkwartier - laagbouw Gaat op de composthoop op eigen moestuin 

Vondelkwartier - laagbouw Tuinafval doe ik in de groenbak, etensresten niet. 

 

 

Vraag 14 (gesteld aan inwoners die plastic, blik en drinkpakken soms, zelden of nooit gescheiden aanbieden) 

U heeft aangegeven plastic, blik en drinkpakken soms, zelden of nooit gescheiden aan te bieden. Kunt u 

aangeven waarom u plastic, blik en drinkpakken niet altijd gescheiden aanbiedt?  (meerdere antwoorden 

mogelijk)  

-Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Er gebeurd niks mee. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Er is geen container in de buurt of ophaal service 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Het komt er niet altijd van. Er is in huis niiet altijd de juiste zak 

beschikbaar 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik heb geen extra ruimte voor extra gescheiden afvalin huis en tuin. 

Verderis het scheiden vaak niet hygienisch. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik zou een duocontainer krijgen maar wacht nog steeds... 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Pas sinds kort een aparte container in de buurt. Doe het nu wel 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Uit protest voor de manier waarop de gemeente de inwoners betuttelt. 

Bijzonder dat je bij een vraag verderop geen optie hebt "Ik ben plastic 

afval minder gaan scheiden". Deze enquete is daarmee niet juist van 

opzet. 

Meerwijk - Hoogbouw met 
verbeteringen 

Sommige dingen kunnen er wel in en andere niet, kortom gedoe. 

Tevens moet er ook plastic in met etensresten waardoor wederom de 

kans op geurtjes en ongedierte weer aanwezig is. Tel daarbij op dat de 

container van het groen eens in de 2 weken op dag a wodt opgehaald 

en de papier/plastic container op dag b van de andere week. Afval 

scheiden is goed maar moet wel efficient en schoon gebueren. Ik moet 

er geen dagtaak aan hebben. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Andere mensen bij ons uit de buurt gooien er alles in. Dus heeft weinig 
nut 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

De bakken staan te ver uit elkaar 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

De restafvalcontainer staat ongeveer 250 meter van de flat, belachelijk 

ik kieper alles in de plastic container ga geen 100 meter lopen met een 

zware zak, en niemand doet dat!, het meeste is toch plastic en blik 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Heb al een bak voor restafval oud papier en glas bak wordt beetje veel 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Hij zit meestal vol de container 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 
verbeteringen 

Hoe langer hoe bederfelijker. 
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Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

In de container word ook rest afval gegooid door de mensen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Makkelijker om weg te gooien 

Meerwijk - Laagbouw Ik meng met etensresten ivm stankoverlast; ik gebruik de duobak niet 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Tot nu toe geen gescheiden containers , dit gaan we nnu wel doen 

Vondelkwartier - Laagbouw Scheiden bij de bron heeft geen zin en kost de maatschappij onnodig 
veel geld 

Vondelkwartier - Laagbouw Verkeerd ingevuld. 80% wordt netjes gescheiden 

 

 

Vraag 15 (voor laagbouw) 

Gebruikt u de duocontainer (voor papier en plastic/blik/drinkpakken)? 

-Nee, omdat:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/hk - laagbouw Ik in een appartement woon en geen eigen heb 

Gk/hk - laagbouw Moeilijk naar straat te brengen 

Meerwijk - laagbouw Blik er niet in mag 

Meerwijk - laagbouw Geen nut 

Meerwijk - laagbouw Ik het vies vind, het trekt ongediertje aan. Het wordt te weinig geleegd 

en het staat midden in mijn tuin waar kinderen spelen 

Meerwijk - laagbouw Ik twijvel over het blik? 

Meerwijk - laagbouw Omdat blik er niet hoort 

Meerwijk - laagbouw Te weinig aanbod voor zo'n groot ding. Verder moet je dan op een 

bepaalde tijd aanbieden 

Meerwijk - laagbouw Veel te zwaar en te groot; op het einde van de straat is een 

ondergrondse container. 

Meerwijk - laagbouw Wij hebben zelf hiervoor een emmertje en willen niet nog zo een grote 

container in de tuin! Het papier gaat buiten in de papier container. 

Meerwijk - laagbouw Wij hebbenl ondergronds afval containers 

Vondelkwartier - laagbouw ... Ik allerhande soorten bakken om de hoek heb 

Vondelkwartier - laagbouw De container is te groot en neemt daardoor veel ruimte in beslag. 

Sommige verpakkingen (met name van vlees en vis) blijven dan te 

lang in de container en veroorzaken stank. Wij scheiden ons afval al 

jaren en zijn zeer tevreden met de ondergrondse containers waarin wij 

een aantal keren per week ons afval deponeren. Dit doen we al jaren 

met veel succes. We doen zeker een week of vijf met een gewone 

huisvuilzak voor het restafval voordat die vol is. 

Vondelkwartier - laagbouw Geen blik 

Vondelkwartier - laagbouw Heb heel weinig van dit afval,brengen het naar de ondergrondse 

container 

Vondelkwartier - laagbouw Hij te zwaar is 

Vondelkwartier - laagbouw I use public container near the house 

Vondelkwartier - laagbouw Ik breng het nog naar de algemene containers bij de winkels 

Vondelkwartier - laagbouw Ik het in de keuken gescheiden weggooi, en het zelf wegbreng. 



 

Evaluatie Afvalinzameling – Spaarnelanden –  juni 2018 – DUO Market Research  11 

Evaluatie Afvalinzameling 
 

Vondelkwartier - laagbouw Is te zwaar, ik breng het elke dag naar de glas-,papier-,en 

plasticconmtainer 

Vondelkwartier - laagbouw Omdat t flauwekul is , en iedereen lopen opzadelen met nog meer van 

die kut containers 

Vondelkwartier - laagbouw Onooglijk groot ding die ik niet in mijn tuin wil hebben 

Vondelkwartier - laagbouw Onze kleine hoeveelheden makkelijker naar de papierbak of 

plasticbakken te brengen zijn. Voor de bak moet je steeds naar buiten 

en inleveren is aan de andere kant van ons complex. Vreselijk 

onhandig en niet over nagedacht. In onze "achterom" staan deze 

bakken van medebewoners steeds in de weg. 

Vondelkwartier - laagbouw Papierdeel te klein en de rest vind ik vies in de tuin. 

Vondelkwartier - laagbouw Scheiden bij de bron heeft geen zin en kost de maatschappij onnodig 

veel geld 

Vondelkwartier - laagbouw Soms, meestal gaat al het papier en plastic in de grote bakken bij de 

supermarkt 

Vondelkwartier - laagbouw Te veel werk is,en in andere landen gooien ze het op straat 

 

 

Vraag 16 (indien vraag 15=ja) 

Hoe vaak biedt u de duocontainer aan om te laten legen? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/hk - laagbouw Vaak elke twee weken, maar soms vergeten we hem buiten te zetten 
en legen we hem handmatig in de bakken op straat 

Meerwijk - laagbouw 1 keer oer week raak bij ons snel vol 

Meerwijk - laagbouw Een keer in de zes weken 
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Vraag 17 (indien vraag 15=ja) 

Hoe doet u plastic/blik/drinkpakken (meestal) in de duocontainer? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/hk - laagbouw Combinatie los en in een plastic zak 

Gk/hk - laagbouw Ik gebruik een licht blauwe vuilniszak die een beetje doorzichtig is. 

Gk/hk - laagbouw Ik gebruik vaak een plastic boodschappentas die ik in de winkel heb 

moeten kopen wanneer ik een katoenen tas vergeten ben 

Gk/hk - laagbouw Los na verzamelen in een zak in de keuken die ik hergebruik 

Gk/hk - laagbouw Meestal in diverse plastic zakken. 

Gk/hk - laagbouw Wisselend, los en in een plastic overgebleven verpakkings zak 

Meerwijk - laagbouw Blauwe pedaalemmer trekzak 

Meerwijk - laagbouw Grote doorzichtig plasticzak speciaal voor container 

Meerwijk - laagbouw In plastic tassen 

Meerwijk - laagbouw Plastik containerzak 

Meerwijk - laagbouw Spoel ze om en dan los erin 

Vondelkwartier - laagbouw Alees los, behalve dingen die kunnen lekken,(drink blikjes, 
vleesschaaltje met restje vleesvocht) die gaan in een doorzichtige zak 

Vondelkwartier - laagbouw Gedeeltelijk los gedeeltelijk in pedaalemmerzak 

Vondelkwartier - laagbouw Ik hergebruik plastic zakken zoals een broodzak. Als ik er geen heb 

gebruik ik een pedaal emmerzak 

Vondelkwartier - laagbouw Los 

Vondelkwartier - laagbouw Los en gedeeltelijk witte pedaalemmerzak 

Vondelkwartier - laagbouw Los of in plastic zak 

Vondelkwartier - laagbouw Oude plastic broodzakken 

Vondelkwartier - laagbouw Soms los, soms in plastic zakken die ik over heb 

Vondelkwartier - laagbouw Verschillend, soms los en soms in doorzichtige zak 

Vondelkwartier - laagbouw Witte zak en los 

Vondelkwartier - laagbouw Zowel los als in een zak die in een aparte afvalemmer onder het 

aanrecht staat 

  

 

Vraag 18 (indien vraag 15=ja) 

Hoe tevreden bent u over de duocontainer? Kunt u een rapportcijfer geven, waarbij 1 staat voor zeer 

ontevreden en 10 staat voor zeer tevreden? -Eventuele toelichting- 

 

Wijk Rapport-

cijfer 

Antwoord 

Gk/Hk - Laagbouw 1 Veel te groot! Zeker voor een 1 persoonshuishouden en de 
beperkte ruimte buitenshuis voor zo'n bakbeest. Zeer spijtig dat 
er geen kleiner model is. 

Gk/Hk - Laagbouw 1 Wij kregen een duocontainer omdat we een voortuin hebben. 

Een voortuin? Ja van ca. 1.30 meter diep. Over vrijwel de gehele 

breedte zichtbaar vanuit de woonkamer. De gemeente meent 

zonder overleg hiervan een groot deel te kunnen claimen met 

een groot zeer lelijk ding. Op de dag dat ze door de strot werden 

geduwd stond een deel van de bewoners voor mijn deur: zeg, jij 

benttoch zo voor het milieu. Wat een antireclame! 
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Gk/Hk - Laagbouw 3 Ondingen weg met die dingen. 

Gk/Hk - Laagbouw 4 "Bak is veel te groot .  

En wordt maar 1 keer in de 2 weken geleegt .  

Ik zou het liever brengen naar ondergrondse containers ." 

Gk/Hk - Laagbouw 5 Wij wonen met 5 volwassenen, 1 keer in de twee weken legen is 

voor ons te weinig, dus gaat er ook nog papier en plastic bij het 

restafval. 

Gk/Hk - Laagbouw 6 Duocontainer is veel te zwaar 

Gk/Hk - Laagbouw 6 Ik vind het een onhandig groot object 

Gk/Hk - Laagbouw 7 De ruimte voor papier is eigenlijk te klein 

Gk/Hk - Laagbouw 7 Erg groot ding, wij hebben gelukkig te ruimte maar voor veel 

huishoudens lijkt het mij lastig. 

Gk/Hk - Laagbouw 7 Op zich prima, maar ik leverde altijd alles al apart in. Nu is het 

elke keer een extra loopje naar buiten of het ligt een tijdje 

binnen. Dit vind ik minder wenselijk 

Gk/Hk - Laagbouw 7 Voor een alleenstaande is de duobak te groot, neemt ook veel 

plaats in in voortuintje.Voor ouderen of mensen slecht ter been 

of met rollator is het buitenzetten moeilijk, bak is te zwaar. 

Gk/Hk - Laagbouw 8 De container zelf is nogal zwaar. Verder pima 

Gk/Hk - Laagbouw 8 Een erg grote bak en behoorlijk onhandig voor door de keuken, 

gang en hal. 

Aan de voorzijde huis is geen optie voor mogelijk misgebruik 

inbrekers ( verrijden en opstaan ). 

Gk/Hk - Laagbouw 8 Ik vind het top, kost mij weinig moeite, wel zou ik het fijn vinden 

als hij elke week werd geleegd, nu vergeet ik hem soms buiten te 

zetten. Daarentegen is 2 weken prima om hem helemaal te 

vullen, dus is het met name zelf iets om nog aan te leren. Als ik 

een GFT bak zou hebben, zou ik deze ook gebruiken, nu gaat 

GFT en etensafval bij rest 

Gk/Hk - Laagbouw 8 Ik zou graag een trio container willen hebben waar ik ook het 

glas in kan doen 

Gk/Hk - Laagbouw 8 Is soms snel vol 

Gk/Hk - Laagbouw 8 Na het legen zit er soms best nog wel wat in. Ze moeten goed 

kijken of alles eruit is gegaan. 

Gk/Hk - Laagbouw 8 Plastiek bak had groter gemogen, papier heb ik minder 

Gk/Hk - Laagbouw 8 Vind het een goed ding maar wel erg zwaar en log 

Gk/Hk - Laagbouw 8 We zijn met 6of 8 personen en het lukt 

Gk/Hk - Laagbouw 9 Groot genoeg voor twee weken afvalverzamelen. 

Gk/Hk - Laagbouw 9 Het is een prima bak en staat bij ons buiten, naast de buitendeur 

van de keuken. Kortom, ik kan gelijk mijn afval kwijt. 

Gk/Hk - Laagbouw 9 Hij is behoorlijk zwaar. 

Gk/Hk - Laagbouw 9 Schoonmaken is een minpunt. 

Gk/Hk - Laagbouw 10 Melkpakken doe ik er niet in, vind het raar dat die er bij moetem 

Meerwijk - Laagbouw 4 De plastik ruimte is te klein voor de hoeveelheid plastik van 2 
weken voor een 2 persoonshuishouden. Elke week ophalen zou 
plesanter zijn ook ivm met stank vooral in de zomer. Ook mis ik 
ontzettend de oude sms/app berichtgeving voor wanneer welke 
bak buiten te zetten. Op een Google agenda kijk ik zo goed als 
nooit en mis ik soms een leeging vooral rondom feestdagen. Een 
alarmservice voor mobiel zou mij het leven makkelijker maken 
wat dit betreft. 
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Meerwijk - Laagbouw 4 Het is een lomp, (te)zwaar gevaarte, die extra ruimte inneemt 

Meerwijk - Laagbouw 5 Dit scheiden is te bewerkelijk, de afvalverwerkingsbedrijven 
kunnen het sneller, beter en duurzamer, en goedkoper. Te veel 
lopen naar de container, te veel uitzonderingen wat wel en niet 
ergens bij hoort. Batterijen, medicijnen verf ect. Gaat/moet ook 
al apart. Waarom 3 regio krantjes met hetzelfde nieuws. Kost 
onnodig papier, inkt, vervoer ect. 

Meerwijk - Laagbouw 5 Ik ben blij met de duo container, maar de ophaal frequentie is te 

laag. Twee weken is te lang of de bak moet groter. 

Meerwijk - Laagbouw 5 Veel te log en zwaar in gebruik en neemt veel te veel ruimte in 

onze kleine achtertuin. We maakten al goed gebruik van de 

containers in de openbare ruimten. 

Meerwijk - Laagbouw 6 Neemt  veel te veel ruimte in mn tuin in. Wel helpt het je om 

mser afval te scheiden. Ik vind dat ze op een centrale plek 

zouden moeten staan ipv verplicht in je tuin 

Meerwijk - Laagbouw 7 De container neemt relatief tov de inhoud veel ruimte in doordat 
de wielen achterop zitten en de bak zelf dus een stukje van de 
muur af staat 

Meerwijk - Laagbouw 7 Gemak dient de mens. Staat bij de bij deur. Overzichtelijk. 

Daardoor ook weinig rest afval. Ons streven is natuurlijk zowenig 

mogelijk plasticverpakking. 

Meerwijk - Laagbouw 7 Hier kan niks aan gedaan worden en ik begrijp et formaat, maar 

ik vind het een groot log ding... 

Meerwijk - Laagbouw 7 IK ben een vrouw van 83 jaar. De duocontainer is eigenlijk te 

zwaar en te log voor mij om te hanteren 

zeker als er veelpapier in zit. 

Meerwijk - Laagbouw 7 Ik vind de bak erg zwaar. 

Meerwijk - Laagbouw 7 We willen erg graag een groene bak, dit zou het makkelijker 

maken om te scheiden. De zakjes zijn onhandig en te duur 

Meerwijk - Laagbouw 8 Alleen jammer dat het geen mooi plaatje is voor in de tuin 

Meerwijk - Laagbouw 8 Erg tevreden voor het scheiden van afval scheelt een hoop 

restafval nadeel de grote zakken zijn prijzig maar als wij deze 

niet gebruiken vinden wij het onhygiënisch qua stankoverlast in 

de container. Jammer dat tijdens het lege niet gelijk de container 

wordt gereinigd 

Meerwijk - Laagbouw 8 Geen 

Meerwijk - Laagbouw 8 Glasbak optie erbij 

Meerwijk - Laagbouw 8 Het is een handige manier om afval te scheiden. Er zou soms wel 

wat extra informatie bij gegeven mogen worden. Zo hoorden wij 

via andere kanalen dat wanneer je het plastic in een 

ondoorzichtige zak doet, het dan niet als plastic verwerkt mag 

worden. Het is handig om dat te weten, anders ben je alsnog 

voor niets alles apart aan het weggooien. 

Meerwijk - Laagbouw 8 Het kost wel meer werk en ook de opstelling van sommige 

bakken aan de straatzijde vind ik niet netjes. 

Meerwijk - Laagbouw 8 Het scheiden zo nog beter gaan wanneer in huis deze 

mogelijkheid ook zal bestaan. 

Nu dien je voor elk klein stukje dit direct in de duobak te doen. 

 

In donker en bij slecht weer doe je dit niet zo gauw. 

Meerwijk - Laagbouw 8 Het zou handig zijn als er ook een vak voor glas bij zou zitten. 

Meerwijk - Laagbouw 8 Hij is wat zwaar om te duwen en op mijn leeftijd kan dat op den 
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duur lastig worden 

Meerwijk - Laagbouw 8 Ik zou graag ook willen dat GLAS ook misschien thuis verzameld 

kan worden 

Meerwijk - Laagbouw 8 Liever groter gedeelte voor PBD 

Meerwijk - Laagbouw 8 Mag iedere week geleegd worden! 

Meerwijk - Laagbouw 8 Neemt wel veel plaats in in de tuin 

Meerwijk - Laagbouw 8 Vaak te weinig ruimte voor plastic 

Meerwijk - Laagbouw 8 Waarom niet een drievakkenbak,ook voor glas,of een bak voor 

glas en groenbak,met tussenschot natuurlijk. 

Meerwijk - Laagbouw 8 Wordt niet vaak genoeg geleegt. 

Meerwijk - Laagbouw 8 Zier er erg gebruikt uit 

Meerwijk - Laagbouw 8 Zou het mogelijk zijn om voor glas ook een ruimte te maken. 

Meerwijk - Laagbouw 9 1 minpuntje is voor het formaat, nogal groot past net niet in een 
mooie afvalombouwbak, ook voor mensen met een kleine tuin 
een enorme bak. 

Meerwijk - Laagbouw 9 Er is naast deze duocontainer nog een grond container voor 

plastic en 1 voor overig afval. Ik zou wel een glasbak willen ipv 

een plastic container. Die heb ik nu al met de duo container. 

Meerwijk - Laagbouw 9 Fijn dat ik niet meer hoef rond te rijden met een zak plastic afval. 

En bij 't papier kunnen nu ook wat stukken karton van grotere 

dozen 

Meerwijk - Laagbouw 9 Glas en baterrijen en inktpatronen 

blijft lastig 

Meerwijk - Laagbouw 9 Grotere stukken karton (verpakkingsmateriaal) past er niet in. Als 

je het los op straat erbij zet wordt het niet meegenomen. 

Meerwijk - Laagbouw 9 Het afval is meteen je woning uit. 

Meerwijk - Laagbouw 9 Het is wel erg veel heen en weer lopen naar de container toe 

(omdat hij buiten staat), binnen zou je een prullenbak moeten 

hebben dat het afval al scheidt. Ook kleine prullenbakjes die in 

het huis staan zouden 2 verschillende bakken moeten hebben. 

Meerwijk - Laagbouw 9 Hij zou 1 x per week geleegd mogen worden. 

Meerwijk - Laagbouw 9 Ik vind hem alleen lastig schoon maken. 

Meerwijk - Laagbouw 9 Ik zou zo graag ook glas erin kwijt willen... Dus een trio 

container. 

Meerwijk - Laagbouw 9 Mag elke week bij grote gezinnen als wij geleegd worden of een 

grotere bak. Redden het geen 2 weken. 

Meerwijk - Laagbouw 9 Ruime bak waar je mooi je afval in kunt scheiden 

Meerwijk - Laagbouw 9 Sinds we 'm hebben zijn we helemaal over op afval scheiden, 

inclusief glas. Was makkelijk(er) geweest als daar ook een apart 

onderdeel voor was. Gemak dient de mens ;) Breng het glas nu 

regelmatig naar centraal verzamelpunt/container. 

Meerwijk - Laagbouw 9 Vind het heerlijk niet met de zakken te slepen om weg te 

brengen 

Meerwijk - Laagbouw 9 Wij zijn er helemaal tevreden over de duocontainer. Dat scheelt 

ons telkens de rommel verzamelen en later te gaan weggooien in 

de bakken bij de winkelcentrum, wat ook leed dat wij vaak toch 

alles in de prullenbak deden en wat zeer opvallend is is dat wij 

i.p.v. 3 a 4 vuilniszakken per week naar de restafval bak brengen 

is nu 1 zak per week geworden. Dikke duim met dit oplossing! 

Meerwijk - Laagbouw 10 Ben er erg blij mee 
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Meerwijk - Laagbouw 10 Dit is voor ons echt  ideaal lekker  overzichtelijk..Dit had veel 

eerder  plaats moeten vinden. 

Meerwijk - Laagbouw 10 Grote bak dus er kan veel in. 

Meerwijk - Laagbouw 10 Had ik al jaren eerder moeten hebben ,een top bak 

Meerwijk - Laagbouw 10 Het voordeel is dat ik het meteen kan weggooien ipv opsparen 

en naar de containers brengen     nadeel weer een grote rol 

container in tuin wat een hoop ruimte weg neemt van onze tuin. 

Meerwijk - Laagbouw 10 Hij is erg groot, maar haalt daardoor wel (net) de tweewekelijkse 

ophaal momenten. 

Meerwijk - Laagbouw 10 Ik ben blij met de duocontainer want dan kan iedereen zijn afval 

scheiden en kan het leven voor onze kleinkinderen ook nog 

nuttig zijn. 

Meerwijk - Laagbouw 10 Ik ben er erg blij mee omdat ik nu niet iedere keer met die 

spullen naar een ondergrondse container hoef bij de supermarkt 

en het ook niet thuis hoef te bewaren. Dit is erg handig. 

Meerwijk - Laagbouw 10 Ik ben er heel blij mee! Scheelt ook met het gewone huisvuil!! 

Meerwijk - Laagbouw 10 Ik ben heel erg blij met deze duobak. Ik zou hem beslist niet 

meer kwijt willen. Ik gooi maar één keer per maand een 

vuilniszak en de ondergrondse restafval container. 

Meerwijk - Laagbouw 10 Ik vind afvalscheiden erg belangrijk voor een gezond milieu, dus 

van Gemeente Haarlem Spaarnelanden een enorm goed initiatief 

voor het leveren van deze service! 

Meerwijk - Laagbouw 10 Minder afvalzakken in de keuken door gebruik van de 

duocontainer 

Meerwijk - Laagbouw 10 Nu we een duobak hebben, gebruiken we hem ook in het gezin. 

Meerwijk - Laagbouw 10 Scheelt heel veel restafval.. 

Meerwijk - Laagbouw 10 Sinds de duobak scheid ik veel meer afval waardoor ik ook veel 

minder restafval heb. Ik ben er zeer tevreden over en blij mee. 

Meerwijk - Laagbouw 10 Vind het handig dit te scheiden alleen is een keer in de 2 weken 

legen te weinig voor mij 

Meerwijk - Laagbouw 10 Vooral wat plastic betreft geen troep meer 

Meerwijk - Laagbouw 10 Voorheen moesten wij iedere dag wel met ons plastic afval naar 

het winkelcentrum en/of winkel om het daar in de bakken te 

gooien. Nu hoeven we alleen nog glas weg te brengen en dat 

hoeft niet elke dag. En we hebben nog maar héél weinig 

restafval. Het duurt zeker 3 weken en soms nog langer voor dat 

we met onze grijze vuilniszak naar de ondergrondse bak moeten 

lopen!! 

Meerwijk - Laagbouw 10 Voorheen spaarde we alles en brachten we dat eens in de zoveel 

tijd weg. Nu kan het meteen in de container, scheelt ons ruimte 

in huis 

Meerwijk - Laagbouw 10 Wij doen al jaren aan afvalscheiding 

Meerwijk - Laagbouw 10 Wij vinden het prettig om deze bak te hebben, het maakt het 
stukken makkelijker en aantrekkelijker om het afval gescheiden 
aan te bieden 

Meerwijk - Laagbouw 10 Zeer tevreden heb hierdoor minder afval storting bij het restafval 

Vondelkwartier - Laagbouw 1 Ik vind deze bak veel te groot en ontsiert mijn tuin. Voor oudere 
mensen is de bak ook veel te zwaar. Zelfs als die leeg is.  
Ikzelf ga deze bak ook weer terug laten halen door de gemeente 
nadat ik hem een half jaar heb moeten gebruiken. 

Vondelkwartier - Laagbouw 1 Veel te groot en lelijk waarbij niet weet waar je dat ding moet 
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neerzetten. Graag weer op de oude manier 

Vondelkwartier - Laagbouw 2 Duobakken zijn veel te groot en onhandig en te zwaar voor 
oudere mensen, ik zelf heb artrose in mijn rechterhand, het is 
bijna niet te doen. Ik heb de bak pas een keer aangeboden, 
zoveel gaat er in. 

Vondelkwartier - Laagbouw 2 Duocontainer is veel te groot. Lelijk zwaar ding in de voortuin en 

buurtgenoten zetten de duocontainer, net als de groenbak, in de 

poort waardoor de doorgang smal(ler) wordt. 

Vondelkwartier - Laagbouw 2 Zijn we eindelijk van de grijze restafval bak af hebben we weer 

zo'n grote grijze bak in de schuur staan. Wij zouden liever zelf 

plastic, blik, papier etc weggooien in de daarvoor bestemde 

ondergrondse containers zoals wij voor de duocontainer al 

deden. Wij overwegen dan ook de Duobak weer in te leveren. 

Vondelkwartier - Laagbouw 3 Bak staat naast de voordeur. Alles wat erin zit gaat stinken bij 
buiten temperaturen. Het zou beteken dat ik alles moet gaan 
omspoelen wat weer niet goed is voor het milieu. 

Vondelkwartier - Laagbouw 3 Ruimte voor plastic is binnen een week vol rest gaat dan bij 

restafval. 

Ruimte voor papier is nauwelijks voldoende , de oude 

ondergrondse was een veel betere oplossing. 

Een grote container voor plastic en papier ondergronds was veel 

beter , dan was 100% scheiden mogelijk en zo'n dure dubbel 

ophaalwagen niet nodig dus ook veel goedkoper 

Vondelkwartier - Laagbouw 4 De container is veel te groot !! 
Ik ben 72 jaar - heb COPD en krijg het niet voor elkaar om dat 
logge ding aan de straat te zetten !! 
Gelukkig is mijn buurman bereid de container eens per 14 dagen 
aan de straat te zetten!! 

Vondelkwartier - Laagbouw 4 De wijze van uitlevering door de gemeente was ronduit asociaal. 

Onvoldoende hoor en wederhoor toegepast. Geen mogelijkheid 

tot maakwerk. De restafval bak 500m verplaatst. Foei! 

Vondelkwartier - Laagbouw 5 Bak neemt enorm veel ruimte in en is geen aanwinst in de tuin, 
waar bij komt dat er om de hoek een ondergrondse plastic en 
papier bak staat. De papierbak is open voor iedereen, maar de 
plasticbak alleen met de afvalpas en mijn pas werkt daar niet op. 

Vondelkwartier - Laagbouw 5 Hij is groot, lomp en vaak ook vol na 2 weken. Met het warme 

weer gaat het toch ook stinken. Maar we willen graag onze 

bijdrage leveren, dus doen ons ding. Maar ik zou graag een 

betere plek hebben dan in mijn tuin en zou liever het naar een 

ondergrondse container willen brengen. 

Vondelkwartier - Laagbouw 5 Ik had er geen probleem voor de Duo-container. Er zijn veel 

recycle-containers in de buurt. 

Vondelkwartier - Laagbouw 5 Scheiden doe ik al jaren door het afval bij het boodschappen 

doen mee te nemen naar de bakken. Die grote container vind ik 

een sta-in-de-weg in de tuin, maar omdat hij er nu toch staat, 

gebruik ik hem wel. Ik denk dat veel mensen door dat ding over 

de streep getrokken worden. 

Vondelkwartier - Laagbouw 5 Sneller vol dan leegtijd.  

Bij wind troep op straat, zeker op leegdag. 

Vondelkwartier - Laagbouw 5 Voor ons huishouden is de container veel te klein. 

Vondelkwartier - Laagbouw 5 Voornamelijk vind ik deze veel te groot voor een 1-

persoonshuishouden, staat heel erg in de weg en is lelijk in de 

tuin. Is leeg al zwaar. 

Vondelkwartier - Laagbouw 6 De container is wat aan de kleine kant. Regelmatig meer oud 
papier, zetten we met het ophalen ernaast maar dat wordt niet 
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meegenomen, jammer! 

Vondelkwartier - Laagbouw 6 Het is een lelijke grote container, die behoorlijk afzichtelijk toont 

in de gemiddelde kleine tuin in Haarlem. 

Vondelkwartier - Laagbouw 6 Papier en andere afvalproducten bracht ik altijd zelf naar 

containerbakken. Een groot probleem is, dat de duobakken erg 

onhandig zijn en moeilijk te verplaatsen voor ouderen zoals voor 

mij.  En in Zomertijd breng ik altijd plactic-afval naar de 

containers in de buurt. Want het gaat altijd erg stinken door de 

warmte! 

Vondelkwartier - Laagbouw 6 We vinden het idee goed en gebruiken hem ook. Maar het is een 

groot lelijk ding. 

Vondelkwartier - Laagbouw 7 * vrij onhandig groot 
* er blijven soms resten plastic achter na het legen. 

Vondelkwartier - Laagbouw 7 De container neemt erg veel ruimte in beslag en hij is zwaar. 

Vondelkwartier - Laagbouw 7 De container neemt veel ruimte in beslag 

Vondelkwartier - Laagbouw 7 Fijn dat je afvalbranche scheiden maar wel weer container in je 

tuin 

Vondelkwartier - Laagbouw 7 Goed initiatief en alle eromheen is goed geregeld (afleveren, 

huisnummers erop en ophalen enzo... 

Vondelkwartier - Laagbouw 7 Het is super handig nu aan huis de mogelijkheid te hebben om te 

scheiden.  

Mooi is hij echter niet. Je kan je afvragen of een vuilnisbak 

uberhaupt mooi kan zijn. Maar wat een groot lomp ding.  

Gelukkig is hij wel nuttig, want hij wordt iedere 2 weken geleegd 

en zit voor 3/4 vol! 

Vondelkwartier - Laagbouw 7 Hij wordt vaak niet helemaal geleegd 

Vondelkwartier - Laagbouw 7 Ik vind het vervelend dat ik met plasticzakken in de keuken zit, 

omdat ik geen bakken heb en ik wil niet voor elk papiertje of 

stukje plastic helemaal naar achteren lopen om het in de 

afvalbak te gooien. 

Vondelkwartier - Laagbouw 7 Vervelend dat hij zo aanwezig in de tuin moet staan. Als ik dat 

niet doe maar andere plek dan gebruik ik de bak te weinig 

Vondelkwartier - Laagbouw 7 Voor 2 weken met een gezin gebruik maken van de container is 

best lang. 

Vondelkwartier - Laagbouw 7 Werkt prima, maar is wel een lelijk obstakel in mijn kleine 

stadstuin 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 1 x per twee weken legen is niet genoeg. Bak is al eerder vol. 
Kan gelukkig wel gebruik maken van bakken in de wijk. Vaker 
legen heeft voorkeur. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Als dochter van mijn dementerende vader ben ik wel tevreden. 

Mijn vader zit in de middenfase van dementie zodat hij geen 

enkel benul heeft van het scheiden van afval. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 De container gaat stinken, wellicht is 1 keer per kwartaal een 

idee om de container schoon te maken 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Geen hoger cijfer aangezien het een sta in de weg is. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Gezien wij alles scheiden zit de duocontainer snel vol. De 

container bevalt dus bijzonder goed, het is alleen aan het eind 

van de twee weken soms lastig om alles te blijven scheiden. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Het is een groot ding in je tuin maar het scheiden is 

gemakkelijker dan ik had verwacht. Ook het volume dat ik in de 

duo container gooi is veel groter dan ik had verwacht. Ik heb 

aanmerkelijk minder rest afval. 
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Vondelkwartier - Laagbouw 8 Het is wel een obstakel. Wij hebben hem in de schuur staan. 

Maar er kan veel in en die ruimte heb je wel nodig. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Het is wel proppen, de bak zit na 2 weken echt tjokvol. Vandaar 

de 8 ;-) 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Het scheiden is goed....maar het ding is veel te groot...en samen 

met de groene die altijd stinkt en zomers een kwelling is ...staat 

menig tuin vol met deze lelijke dingen ....en we moeten van 

binnen naar buiten voor ieder wissewasje....omdat er in de 

keuken vaak geen plaats is voor 3 afvalbakken ....en zo een mooi 

bak van 3 x 11 liter is niet voor iedereen weggelegd ....best 

prijzig. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Het stimuleert het scheiden, wordt op tijd opgehaald voor hij 

weer te vol zit 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Hij zit best vaak vol. Bak mag wat mij betreft net wat groter 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Ik begrijp dat er veel verwarring bestaat met plastics die niet bij 

elkaar kunnen voor recycling,mijn idee is om een groot aantal 

soorten plastics niet meer te maken,en die soorten die dan 

overblijven een basiskleur(merk) te geven net als glas 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Ik ben heel tevreden; hij kan in de schuur staan en ik hoef niet 

meer een paar keer per week het papier en plastic weg te 

brengen.  

Nadeel:als hij niet in de schuur kan staan en je hebt een kleine 

tuin, dan vind ik het wel een obstakel. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Ik zou hem wel liever elke week geleegd zien worden. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Is groot! 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Is wel een log exemplaar, ontsiert de tuin 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Met name het plastic deel is soms te klein voor 2 weken afval. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Mis een ruimte voor het glas 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Nadeel is dat er een erge grote bak in ons kleine tuintje moet 

staan 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Neemt wel veel ruimte in in mijn kleine achtertuin 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Onduidelijk is in welke zak je het erin kan stoppen. Vergt ook 

weer meer plastic dat je wilt voorkomen. Niet schoon te maken. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Papier is te groot.Meer ruimte voor de andere kant nodig. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Soms is er te weinig ruimte voor het plastic/blik/drinkpakken 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Voldoet. Maar is natuurlijk wel een grote container in je tuin. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Waait om bij harde wind, geen “slot”. Liever een kleinere die 

iedere week wordt opgehaald 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Was even wennen maar scheelt enorm veel restafval 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Wel een hele grote container voor klein behuisde mensen 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Wij zijn blij dat we mee kunnen helpen het afval te scheiden. 

Enige wat jammer is is dat het best een grote container is en wij 

hebben een kleine stads tuin. 

Vondelkwartier - Laagbouw 8 Zeer makkelijk, geen gesleep meer met aparte zakken afval. 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Bak is wel erg zwaar, anders een 10 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Bakken worden na het legen soms rommelig terug gezet. Ook 

worden de bakken niet altijd dezelfde dag weer binnen gezet. 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 De plastic helft gaat wel ruiken nu het warmer weer wordt en 

dan is maar een keer in de 14 dagen legen een beetje 
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weinig/onhygiënisch. 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Even wennen vanwege de grootte. 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Geen 10 omdat bak wel erg zwaar is. 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Het is wel een enorm groot ding 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Ik ben er erg blij mee. Het is wel weer een groot ding in de tuin, 

maar erg gebruiksvriendelijk 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Ik ben heel blij met deze container. Vanwege de grootte ervan 

kan hij helaas niet naast mijn keukendeur staan en staat hij in 

een hoekje achter in de tuin. Dat betekent wel dat ik vaak heen 

en weer moet lopen met afval. In de zomer noet erg maar in de 

winter lastig. 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Ik zou het wel handig vinden als er een sticker aan de 

binnenkant van de deksel zit met; wat er wel of niet in mag. 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Maakt het veel makkelijker om afval te scheiden 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Prima ben blij ermee. Helaas voor de scoutingclub dat ik nooit 

meer mijn papier daar meer breng ;) 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Soms wel moeilijk om te denken wat mag wel en wat niet nu nog 

kleine bak voor glas ophalen dan wil ik deze ook wel doen de 

glasbak is te ver 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Super blij mee 

Vondelkwartier - Laagbouw 9 Tweewekelijks ophalen is te weinig als je hem een keer niet 

buiten kunt zetten 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Afval past er mooi in en container neemt niet al teveel ruimte in 
dus heel blij mee! 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Container zit bijna altijd vol ook omdat mijn zoon zijn plastic aan 

mij meegeeft omdat hij zelf geen container heeft. 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Helaas gaat het waarderingscijfer maar tot 10!. Ik ben bijzonder 

tevreden. 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Hij is alleen wel heel groot in de tuin 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Ik ben blij dat deze optie wordt aangeboden zodat ik ook op deze 

manier kan meehelpen aan de verbetering van het milieu. 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Ik ben zeer tevreden over duocontainer, het gaat prima zo eens 

in de 14 dagen 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Ik ben zo blij met de container, ik was al 'jaloers' op de 

testwijken. 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Ik vind  het goed idee het is goed voor milieu 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Ik vind het super dat ik niet meer elke keer met m'n plastic op 

stap hoef, want het gebeurde regelmatig dat de containers 

overvol zaten en ik het weer mee terug naar huis kon nemen. 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Ik was niet blij dat ik hoorde dat we zo`n bak kregen , maar nu 

........ Ik wil niet meer anders, top zo`n bak 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Ik woon op een bovenwoning met een garage op de begane 

grond. Toen de container kwam had ik het idee hem niet of 

nauwelijks te gaan gebruiken vanwege de logistiek ernaartoe. 

Maar toen ik de bak eenmaal in het bezit had heb ik het een kans 

gegeven en krijg ik steeds meer plezier in het scheiden van afval. 

Door de duo container ben ik in het algemeen beter gaan 

nadenken over de mogelijkheden van afval scheiden. Ook al deed 

ik voordien papier, glas en textiel al in de bakken op de hoek. 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Ik zou graag vaker willen laten legen elke twee weken is voor 
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een gezin met 5 a 6 leden te weinig, nu moet ik regelmatig of 

wegbrengen dan wel bij restafval doen. Verder is het met warm 

weer zeker niet handig ivm ongedierte. 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Omdat ik ruimte heb in mijn tuin Ideaal!!! 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Prettig omdat ik het nu niet eerst zelf hoef te verzamelen om het 

daarna weg te moeten brengen. 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Super 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 'T voelt fijn om m'n afval te scheiden en 't scheelt in zakken bij 

m'n restafval 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Vooral het feit dat de bak wordt opgehaald en groot genoeg is 

voor al het afval stemt mij zeer tevreden. Daar komt bij dat ik 

het afval niet meer zelf hoef op te slaan. Een kleine bak in de 

kast voor het papier en een speciale tas aan de kapstok voor 

plastic, blik en drankpakken is genoeg. 

Vondelkwartier - Laagbouw 10 Wij zijn blij met de duocontainer ,het scheelt veel geloop naar de 

ondergrondse afvalcontainer (restafval) 

  

 

Vraag 22 (indien vraag 21=ja) 

Wat vindt u ervan dat u nu verder moet lopen? -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Container wordt niet vaak genoeg geleegd 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Eerst wel, nu niet meer (we zijn gewend & minder afval)- maar wel 

vervelend als de bak vol zit en je met je zak naar huis terug moet 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Geen probleem, alleen wel dat de bak vaak vol is en er afval naast 

staat 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Geen probleem, maar regelmatig is de container vol, dat is wel 

vervelend 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Graag een inzamelpunt niet verdeeld over de buurt 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Heel vervelend want die container is c=vaak vol 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Het is op zich niet erg vervelend, maar voor oudere mensen of mensen 

die slecht ter been zijn wel. Daarnaast is het wel heel vervelend dat de 

bak regelmatig vol is! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik heb bijna geen restafval meer, en het is alsnog om de hoek dus 

geen probleem. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik vind dit vervelend, en vooral problematisch omdat de container vaak 

vol is en ik weer terug moet met die zware zak. Daarbij moet ik nu op 

drie punten mijn afval inleveren. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik vind het bezwaarlijk, niet omdat ik lui ben maar omdat mn afval 

soms best wel zwaar is en je dan aankomt bij de container en deze 

voor de zoveelste keer vol zit. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik vind het echt een probleem, vooral omdat de container in het 

weekend vaak vol is 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik vind het geen groot probleem maar het is al 2 of 3 keer gebeurd dat 

ik terug moest keren met mijn restafval omdat de container vol was. 

Sommigen hadden de zakken naast de container geplaatst. Dat doe ik 
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niet. Het feit dat ik op een bovenwoning terug moet met afval is wel 

een probleem 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik vind het geen probleem, want de container voor plastic is nu heel 

dichtbij en daar heb je meer van dan van restafval. Dan is het geen 

probleem om verder te hoeven lopen voor een kleinere hoeveelheid 

restafval. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik vind het niet alleen echt bezwaarlijk, maar ook nog eens heel erg 

merkwaardig! Eerst werd er helemaal berekend hoever die 

ondergrondse containers geplaatst moesten worden en nu, met deze 

andwre vorm van recycelen, wordt dit vergeten of aan de laars gelapt? 

Ik kan hetnu nog, maar wat als ik nog ouder ben? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik vind het vervelend maar geen groot probleem, WEL is het heel 

vervelend dat de bak vaak vol is en de vuilniszak dan eigenlijk weer 

mee terug naar huis genomen moet worden 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik vind het vervelend, maar ik vind het een probleem 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Soms tamelijk lastig; vooral voor glaswerk 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Vaak is deze afvalbak al vol, dus moet ik weer met een volle vuilnisbak 

terug naar huis. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Vervelend omdat de container vaak vol is 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Zeer bezwaarlijk. Wordt nu soms met de auto weggebracht. 

Gk/Hk - Laagbouw Geen probleem maar de ondergrondse container is vaak snel vol 

Gk/Hk - Laagbouw Na een mailtje heb ik een container dichterbij gekregen, dat is te doen 

( voor mijn kinderen die het vuilnis wegbrengen ) 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

250 meter met een zware zak (b.v. Kattengrind o.i.d.) Naar de 
restafvalcontainer, dat doet echt niemand hier in de flat 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Heel bezwaarlijk de buren zijn heel oud, meneer haalt vaak alles op 

alles is ver weg. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het is nu nog geen bezwaar om verder te lopen wel als ik ouder wordt 

of lichamelijke problemen krijg. Voor veel mensen in de flat is het een 

bezwaar. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Mevrouw vind het veelste ver. Het is belachelijk zegt ze 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Niet erg maar wel als de container vol is en ik weer met de zak terug 

mag lopen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Soms scheuren de zakken voor ik bij de bak ben en Er zijn nu te 

weinig bakken voor restafval, waardoor andere mensen hun restafval 

in de plasticbak doen omdat die dichterbij is. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Te ver voor slechtlopende medebewoners 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Verder lopen is onhandig. Bevordert het scheiden niet. De plasticbak 

zat steeds vol omdat andere bewoners in mijn flat hun restafval daarin 

gooide. Nu hebben we een straatje. Nu kunnen we het wel makkelijk 

kwijt. Ik hoop dat het zo blijft. Glas is alleen wel verderop. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Vervelend als het regent. Onhandig gedaan. Senioren flat 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Vind het bezwaarlijk voor de buurt, mensen die gooien van alles erin 

en willen niet verder lopen. Jammer dat het veranderd is. 
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Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Voor mijn is het geen probleem, maar voor velen bewoners is het wel 

te ver, of niet duidelijk, of luiheid. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Voor oudere mensen bijna onmogelijk, een bizar idee 

Meerwijk - Laagbouw Geen probleem.container frequenter legen. Treft regelmatig volle 
vuilniszakken naast de container. 

Meerwijk - Laagbouw Het is vervelend omdat de voormalige container nog steeds wordt 

gebruikt voor restafval al staat daar op dat dit niet kan 

Meerwijk - Laagbouw Ik vind het verder lopen geen probleem, maar wel dat hij regelmatig 

vol zit en ik weer terug moet lopen met zak. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Ik moet in 2 richtingen lopen om mijn afval in te leveren en daarbij zijn 
4 verschillende punten en diverse afstanden, waarom niet alle bakken 
bij elkaar. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Vaak vol en dan weer meenemen! Doet lang niet iedereen. 

Vondelkwartier - Laagbouw Afstand niet perse bezwaarlijk, maar vaak vol wat zorgt voor overlast 

Vondelkwartier - Laagbouw Geen probleem, want veel minder restafval, dus overall veel minder 

lopen!! 

Vondelkwartier - Laagbouw Verder lopen is geen probleem, dat hij veel te vaak vol is wel!! 

Vondelkwartier - Laagbouw Vervelend, maar net aan te doen. Voor veel oudere bewoners in de 

straat onacceptabel 

Vondelkwartier - Laagbouw Vind het niet kunnen . Moet op dezeffde plek als de vorige 

indergrondse container 

 

 

Vraag 25 (indien vraag 24=optie 1, 2, 3 of 4) 

Wat doet u als de restafvalcontainer vol zit? (meerdere antwoorden mogelijk) -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Als plastic afval vol is, gooi ik dit indien mogelijk bij restafval 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Bellen heb ik ooit willen doen, maar zoals de gemeente is: alleen 

bereikbaar tussen 8 en 5u (oid) op werkdagen. Dat zijn reguliere 

werktijden voor iedereen en dus niet de tijden waarop t gros van de 

mensen hun vuil kwijt willen. In t begin nam ik het afval nog netjes 

mee naar huis, na meerdere keren er gestaan te hebben ben ik er wel 

klaar mee. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Bellen helpt ook niet, het systeem kan het aanbod niet aan 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

En ik bel Spaarnelanden als anderen hen afval naast de container 

plaatsen. Irritatie ten top door stank en overlast. Containers staan 

naast ons (open) raam . 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

En ik mail met Spaarnelanden 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Gooi het in een algemene afvalbak 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik bel her nummer maar er wordt nooit opgenomen 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik checknvan te voren of het vol zit of niet 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder Ik email het 



 

Evaluatie Afvalinzameling – Spaarnelanden –  juni 2018 – DUO Market Research  24 

Evaluatie Afvalinzameling 
 

verbetering 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik gooi het in een andere restafval container die verder staat 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik gooi het soms in reguliere container 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik maak er elke keer een foto van en heb inmiddels een aardige 

verzameling. De container staat bij onze voordeur en het is zeer 

onprettig dat de bijplaatsing sinds het nieuwe systeem alleen maar 

erger is geworden. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik mail gemeente haarlem om te melden dat container vol zit 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik mik het in de plastic container 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik zie dat vanuit huis en wacht dan totdat geleegd is. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Plastic is vaak vol, dat gooien wij dan bij het restafval 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Restafval in gft bak gegooid, of plastic bij restafval omdat ze 

regelmatig VOL zitten 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Zeker niet weer helemaal terug en weer naar boven!!!! 

Gk/Hk - Laagbouw Uit ervaring heeft bellen in het weekend geen zin. Er wordt niet 

opgenomen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Bij mijn broer in de container 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik ben maar 1 keer geweest, het is te ver, niemand doet in mijn flat.. 

Niemand waroom zo ver. Dat is de resultaat van zo ver is geplaats, 

heeft geen zien . 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik kan het afval thuis niet kwijt dus gooi het in een andere bak. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik kijk of er inmiddels geleegd is en biedt het vervolgens aan 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Moet wel anders overlast van stuk halen van zakken en dan overlast 

van beesten 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Soms komt de volgende dag al de container die de bak ledigt 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Volgens mij is er een automatische melding 

Meerwijk - Laagbouw Mocht dat wel het geval zijn, is de container meestal binnen een dag 
weer leeggemaakt. 

Meerwijk - Laagbouw Niks 

Vondelkwartier - Laagbouw Dan stoor ik mij aan de medebewoners die het naast de container 
neerzetten (en waarschijnlijk denken dat het "vanzelf" weggaat). 
Oftewel ik neem mijn zak mee terug 

Vondelkwartier - Laagbouw En thuis, in de gang ivm meeuwen enz., staat het enorm in de weg. 

Vondelkwartier - Laagbouw Van plan vaker door te gevn dat container vol zit, buurt zet het soms 

wel naast container - vogels maken zakken open 
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Vraag 26 (alle respondenten) 

Waar loopt u tegenaan bij afval scheiden? (meerdere antwoorden mogelijk) -Anders, namelijk:- 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

55+ apartement 18stuks alleen groenbak 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Afvalcontainers plastic, papier zijn vaak vol. Men zet dan troep op 

straat 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Afvalverwerking van het textiel is te ver weg (geen auto) 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Alles op verschillende plekken moeren inleveren, heel vaak zitten 

bakkenist, groene containers stinken een uur in de wind!!!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Als je de restafval terug neemt naar huis en je plaatst het thuis dan 

komen er ongedierte op af 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Bakken zijn vol 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Bij warm weer stank en last van vliegjes, is vervelend in ons 

bovenhuis, ik heb geen ruimte buiten om alles neer te zetten 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Containerplekken worden als afvalstortplaats gebruikt voor groot afval. 

Containers worden niet vaak genoeg geleegd. Mensen moeten op de 

strafbaarheid gewezen worden en er moet gehandhaafd worden. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Containers zijn niet vervangen en daardoor volkomen ongeschikt 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Containers zijn soms vol (papier m.n.), wel is de klep recent 

verwijderd, wat het weggooien vergemakkelijkt 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Containers zitten voortdurend vol 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dat de containers vaak vol zitten, en dat er niet 1 punt is waar alle 

bakken staan. Er zijn nu 3 locaties waar wij afval naar toe brengen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dat de gemeente een goed systeem door een goedkoop systeem heeft 

vervangen en het de burger in de maag heeft gesplitst 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dat de groen bakken moeilijk op te krijgen zijn 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dat de restafval in de groenbakken zitten 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dat het stinkt 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dat ik geen glasbak in mijn omgeving heb, maar ik begrijp het wel 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dat ik geen hippe prullenbak met drie vakken heb. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dat je glas nog niet in de wijk kan weg gooien 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dat overige bewoners afval naast de container plaatsen. Verder bij 

GFT afval er een ontzettende stank vrijkomt. Deze horen niet direct 

naast woningen geplaatst te worden!!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De afvalcontainer is vaak la vol en het duurt soms een week voor hij 

geleegd wordt. De service is heel erg slecht en veroorzaakt overlast 

door mensen die hun zakken toch naaast de container laten staan. 

Daarnaast veroorzaken de Gft bakken een grote stank en 

vliegenoverlast. Deze zouden ook ondergronds moeten staan ( verder 
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weg is geen optie want dat wordt dan weer te ver). 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De bakken zijn te vaak vol, waardoor je het langer thuis moet 

bewaren. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De bakken zitten vaak vol 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De container voor plastic afval zit ALTIJD vol. Zes maal in vier/vijf 

weken voor niets er naar toe geweest. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De containers voor papier zitten vaak vol. Ik moet dan het papier weer 

mee naar huis nemen, dit is wel een beetje storend. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De containers zijn te vaak vol 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De GFT containers zijn er slecht; ze stinken en worden niet vaak 

genoeg geleegd 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De groenbak zit ook altijd vol 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De groenbakken worden misbruikt voor blik en flesjes door 

voorbijgangers 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De opening van de containers zijn te klein 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De papierbak maakt veel geluid, wordt ook 's nachts gebruikt, slecht 

ophalen van bakken, GFT geeft stand overlast 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De plasticbak en papierbak in de straat zitten vaak vol 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De verschillende containers liggen erg ver uit elkaar 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

De willekeur waarmee de verschillende types afvalcontainers in de wijk 

zijn geplaatst: er zit geen systematiek in. Beter zou zijn dat op elke 

verzamelplek dat alle soorten containers zouden staan. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Dit is simpelwerg onpraktisch in een tweepersoonshuishouden dat max 

2 vuilniszakken per week aan afval heeft. Alternatief is om het huis vol 

te zetten met afvalbakken. Dat gaan we simpelweg niet doen. 

Ongetwijfeld goed om te scheiden, maar dit is te omslachtig. 

Aangezien meerdere mensen dit zo ervaren levert dit in praktijk veel 

problemen op. De buurt had 3 afvalbakken voor restafval, nu nog 

maar 1. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Er is voortdurende overlast van een volle container. En er is een 

voortdurende overlast van mensen die hun afval buiten zetten. Ben erg 

bang voor meeuwenoverlast. En er is met dit warme weer 

stankoverlast. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Er zijn geen alternatieven als de restafvalcontaimer vol zit 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Er zijn soms zaken waarvan het niet helemaal duidelijk is waar het 

thuishoort. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Frustratie als containers vol zijn (m.n. Rest) 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

GFT afval is TE ranzig bij warm weer, veel vliegen en te klein als 

mensen hun tuin afval doen 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

GFT bakken veel te klein en kunnen nauwelijk goed open 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Gft bakken zijn heel snel vol. Die mogen vaker geleegd worden.net als 

papier. 
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Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Gft container is een zootje; veel niet-gft afval 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Gft container is in het groeiseizoen te klein 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Gft en palstic vaak VOL 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

GFT verzamelen is in een warm voorjaar en zomer lastig vanwege 

vliegen en stank. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Groente fruit containers, staan zo openbaar dat iedereen (mensen van 

buiten) er ook restafval of andere zaken ingooien 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Grote kartonnen dozen 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Het irriteert me dat er nog een beetje wax op de vaccinilichtje zit 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Het is lastig om gft afvalzakken en zakken voor plasticafval te vinden in 

de winkel in de goede maat 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Het is niet vaan maar het gebeurt wel regelmatig dat ik ergens over 

twijfel 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Het is veel werk 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Het meeste gaat goed, een enkel ding weet ik niet ( piepschuim bijv.) 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Het nieuwe systeem is voor mij niet nodig, er waren voldoende 

faciliteiten in de buurt voor papier en plastic. De containers bij het 

Hasselaersplein worden wat mij betreft weer restafval containers om 

de overlast van bijplaatsing bij onze restafval container te 

verminderen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Het straatbeeld wordt lelijk: overal en nergens staan steeds meer 

(soorten) bakken, regelmatig vuilnis op straat, ratten, thuis zou ik ook 

een serie van lelijke bakken moeten plaatsen in elke ruimte 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik stoor me aan mensen die hun plastic zakken bij het gft gooien. Dat 

gebeurt bijna wekelijks. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik twijfel over de zinvolheid omdat ik nu wel heel vaak vuilophaalautos 

door de stad zie rijden. Bovendien moet het technisch mogelijk zijn om 

te scheiden ná het inzamelen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik vind al die bakken door de buurt lelijk, het geeft veel zwerfvuil en 

extra vrachtverkeer dat voor vervuiling en schade aan de weg zorgt. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik vind het geen prettig idee om gft afval in mijn open woonkamer 

keuken te moeten bewaren en op mijn balkon is geen plek ivm mijn 

loslopende konijntjes op het balkon. Ik zou wel gft willen scheiden, 

maar zou niet weten waar ik het op kan slaan 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik vind het lastig om uit te zoeken waar ik heen moet met mijn afval. 

Ook staan bepaalde soort containers veel te ver weg 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik zie er het nut niet van in. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Ik zou wel graag gft willen scheiden maar het gaat enorm stinken bij 

mij thuis em dat vind ik lastig 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Irritatie door vole containers en plaatsing van afval naast de volle 

containers. Bij het aanspreken van de buren aggressief gedrag van de 

buren. Laten vaak dan toch de afval achter. Geen actie vanuit 

gemeente/ Spaarnelanden of handhaving. Had ik wel verwacht!! 
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Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Klep van papierafval is te klein duurt lang voor alles erin is 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Lastig dat de restafvalcontainer met een pas werkt 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Lelijke gft containers in de straat en overbodig uitgedeelde plastic huis 

aan huis containers terwijl je overal je plastic kwijtkan 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Opening gft container te klein, idem papierbak en soms vol 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Overal staan andere combi's van containers, tamelijk verwarrend. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Papier en plastic passen op een fiets. Was de bak vol dan fietste je 

verder. Dat gaat niet met restafval. Mijn vrouw kan een volle zak niet 

zover dragen. En ook voor mij is terugdragen bezwaarlijk. En restafval 

kanniet mee op de fiets. En er is maar een container voor. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Plastic soorten zijn soms moeilijk herkenbaar 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Plasticcontainer zit meestal vol. Dan heb ik voor niets moeite gedaan 

en gooi het met het restafval weg ivm hygiene en uit frustratie 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Regelmatig gooien buren hun restafval in de plastic container omdat ze 

geen zin hebben om te lopen. Het scheiden van plastic afval heeft dus 

helemaal geen zin. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Restafvalcontainer is in het weekend vaak vol, papiercontainer idem 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Restafvalcontainer zit continue vol!!!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Rommelig om zoveel verschillende afvalbakken in de keuken te hebben 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Te veel groencontainers en te weinig restafval containers dichtbij 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Voor glas moet ik ver weg 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Voor mijzelf nergens tegenaan- maar ik vraag me geregeld af of de 

scheiding ook voor de gemeente/Spaarnelanden het gewenste 

resultaat heeft. Wordt er zo goed gescheiden dat de ingezamelde 

stromen zuiver (genoeg) zijn? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Wij hebben geen plastic/papier container wij wonen in de kopsstraat 5 

t/m 39 een senioren complex 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Win women op even boven woning, en er is geen ruimte voor allemaal 

verschillende bakken 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Zou graag willen scheiden, maar dan staat mijn keuken vol met allerlei 

prullenbakken 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Zou liever containers voor rest/ plastic/ groen bij elkaar willen, glas en 

papier verder weg vind ik geen probleem 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 

verbetering 

Zowel de plasticcontainer als die voor restafval zijn vaak vol. Ik vond 

het geen proleem om plastic bij Albert Heijn in te leveren (dat is licht 

en daar moet je toch heen). Ik ben blij met de gft-bakken die zo 

dichtbij staan dat ik ze dagelijks kan gebruiken 

Gk/Hk - Laagbouw Als het heel koud is of hard regent doe ik liever de keukendeur naar 
buiten niet open om buiten iets in de duobaan te doen. 

Gk/Hk - Laagbouw De duocontainer zit al vol na 1 week 

Gk/Hk - Laagbouw Glasbak 12 minuten lopen hiervandaan. Ikhoor het glas bij legen 

restafval.. 
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Gk/Hk - Laagbouw Het kost tijd om je afval goed te scheiden en gescheiden aan te bieden 

Gk/Hk - Laagbouw Ik mis een mogelijkheid om glas te dumpen 

Gk/Hk - Laagbouw Ik vind het scheiden van GFT nog voor verbetering vatbaar 

Gk/Hk - Laagbouw Ik wil best frituurolie gescheiden afvoeren maar wil daarvoor niet 

helemaal naar de Waarderpolder hoeven rijden, met 1 of 2 flessen olie. 

Zelfde geldt voor een leeg bus verf of een kapotte spiegel. Dat soort 

dingen netjes afvoeren is nu te omslachtig geregeld vind ik 

Gk/Hk - Laagbouw Restafvalcontainer te dikwijls vol 

Gk/Hk - Laagbouw Te veel afval 

Gk/Hk - Laagbouw Totaal onduidelijk waar de textiel bak is in de ijk. Ik vind dat te 

omslachtig. Wat mij betreft gewoon alles bijelkaar zetten. Nummoet ik 

alle kanten oplopen dat vind ik lastig 

Gk/Hk - Laagbouw Zou graag een zak willen in de groene gft bak. Dan zou i meer 

scheiden. 

Meerwijk - Hoogbouw met 

verbeteringen 

Ruimte die de containers in de tuin innemen. (incl stank en ongedierte 

waardoor het met jonge kinderen op een plek moet staat waar ze er 

niet bij kunnen of we moeten ervoor kiezen het niet gebruiken. De 

container van het groen eens in de 2 weken op dag a wodt opgehaald 

en de papier/plastic container op dag b van de andere week. Afval 

scheiden is goed maar moet wel efficient en schoon gebeuren. Ik moet 

er geen dagtaak aan hebben. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ander flatbewoners scheiden NIET, dus ik scheid voor Niets, 
Containers zijn voor alles gebruikt door elkaar JAMMER 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Andere personen gooien verkeerde dingen in gftbak 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Bederfelijk van afval dat gaat niet lang mee en het gaat atinken in huis 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Buren proppen alles in de GFT, dat demotoveert 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Dat andere bewoners de groenafval container als restafval container 

ziet waardoor er vaak overlast van ongedierte  gaat mee spelen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Dat de afvalbakken voor plastick en de groen bakken te snel vol zijn 

omdat deze bakken dicht bij de woning staat, en de plastick afval met 

het zelfde pasje is,als het rest afval. Du dichterbij dus makkelijker voor 

velen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Dat de bewoners uit de flat het restafval in de plastic en GFT container 

dumpen. Dit probleem wordt binnenkort opgelost door een extra 

restafvalcontainer die geplaatst wordt! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Dat de buitenlandse mensen het heel vaak niet doen.(Taal probleem?) 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Dat het afval niet in de juiste bakken terecht komt dus het scheiden 

heeft eigenlijk geen zin bij ons.Want in twee bakken worden ook alle 

rest afval zakken in gegooid In de plasticbak en in de groen bakken. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Dat sinds de afvalscheiding het zwerfvuil schrikbarend is toegenomen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De capaciteit van de restafval container is te klein moet regelmatig 

mijn zak weer meenemen . 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De containers staan te ver uit elkaar 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De GFT container voor de flat wordt gebruikt door iedereen van de 

hele flat als restcontainer. Dus dan kom je met je zakje aanzetten met 
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groente afval en dan past die er niet meer bij door de restafval vuilnis. 

Deze GFT container is groter dan welke container en staat net op de 

stoep voor de flat, terwijl de restafvalcontainer een eind achter de flat 

ligt in een andere straat. Het is niet logisch en ondoordacht. Natuurlijk 

gaan mensen hun afval daar in gooien en niet met zware zakken een 

heel eind lopen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De meeste mensen gooien hun resafval in de karton container met als 

gevolg dat die vaak vol zit en plastic en ander afval in de groenbakken 

beland en als die vol zijn gewoon maar op straat wordt gedumpt. Het 

is nog nooit zo'n troep geweest in de Cornelia de Langestraat. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De plastic / blik / drinkpakken afvalcontainer is binnen twee weken 

terug verandered in een gewone rest afval.. Nu hebben we geen 

plastic container meer in de buurt, terwijl ik daar toch heel veel in 

deed, dat is jammer. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De verschillende soorten containers liggen te ver uit elkaar 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Door balansproblemen lan ik niet zo goed buitenlopen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Er is geen glaascontainer 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ergelijk om andere rommel in de GFT container aan te treffen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Flat vol bejaarden en restafval container veel te ver weg. Zou een 

uitkomst zijn als hij in de straat ko y. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Frusterend dat de gft container tjokvol grijze vuilniszakken zit. Heb het 

idee dat ik voor niets de gft apart aanbiedt want mijn gft is maar een 

heel klein percentage, de rest is allemaal restafval 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Gehoord dat het geen zin heeft omdat alles uiteindelijk bij elkaar word 

gegooid 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Gelukkig hebben we nu een afvalstraatje bij de flat. Nu kunnen we ons 

afval goed kwijt. Veel minder irritatie nu de bak niet steeds meer vol is. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Gft is vol met grijze zakken; milieuplein is te ver weg 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

GFT mag groter en meer mensen met een tuin en een haag hebben 

niets aan dat kleine bakkie he 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Groenbakje en een vuilnisbak meer past er niet in de keuken, geen 

plaats voor een extra restafval bak 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Groente en fruit te ver 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het gaat zo stinken 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het is mij niet bekend waar beenderen,bot,ribben enz in verzameld 

wordt.Het lijkt mij niet bij GFT thuis te horen vandaar dat ik dat bij 

restafval doe ! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het is veel te veel moeite. De containers staan niet bij ekaar.Ik wil de 

oude situatie terug. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het kost me veel tijd 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik mis de glasbak en er is nu in de buurt geen textielbak meer die 

iedereen kan gebruiken. Die bij de Vomar is met een pas, maar mijn 

bak werkt daar niet. Ik vind dat heel onzorgvuldig! En moet een stuk 
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verder slepen met zware tassen. Ik kan mij voorstellen dat mensen het 

dan maar bij de restafval gooien. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik mis een glasbak in de buurt en een echte gft-container 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik realiseer me nu dat er blijkbaar ook drinkpakkencontainers zijn, dat 

wist ik nog niet. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik stoor mij aan buren die niet aan afvalscheiding doen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik vraag mij af waarom de plastic container in de Thomas Morestraat 

alleen met een plaatje geopend kan worden en er op dezelfde plaats 

geen flessenbak isd 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik woon in een flat drie hoog en ik zie veel buren met zwaar restafval 

zakken lopen naar de pbdafval en zij gooien het daarin. Aanspreken 

helpt niet en mensen reageren geïrriteerd/boos. In de groenbak voor 

onze flat zitten ook vaak restafvalzakken. Ik doe mijn best en veel 

anderen niet, dus dan is het moeilijk om zelf gemotiveerd te blijven. 

Ook haalt Spaarnelanden met een restafvalwagen het plastic op en als 

ik die man aan ga spreken dan zegt hij; "dat de mensen er eerst een 

half jaar aan moeten wennen, voordat het écht gescheiden wordt". 

Maar ja.... Dan heeft het dus nu geen zin om te scheiden, want het 

komt in dezelfde wagen. Ik neem mijn PBD afval net als voorheen mee 

naar de PBD bak bij de Vomar, omdat ik hoop dat het daar beter 

terecht komt en daar is geen pasje voor nodig. Ik denk dat omgekeerd 

afval scheiden niet goed werkt. Veel kosten voor de gemeente. 

Iedereen speciale bakken en over nieuwe ondergrondse of 

bovengrondse afvalcontainers. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

In de gft afvalbak  word velen andere dingen in weggegooid. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

In ons apartement zijn mensen met eten aan huis geleverd. Resten 

zijn moeilijk te scheiden 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ja, mijn huis is te klein. Het is niet prettig om afval op het balkon te 

plaatsen. Je moet zelf voor goede containers zorgen die voor het oog 

acceptabels zijn. Op dit moment  ben ik mij aan het oriënteren hoe ik 

nog beter afval kan scheiden zonder dat het inbreuk maakt op min 

leefomgeving. Al doende leer ik om beter afval te scheiden. Je leert 

niets in 1 keer. Maar het gaat steeds beter. In gesprekken met familie 

en vrienden leer ik ook steeds meer. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Mijn pas is verouderd,functioneert lastig 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Nu beter dat de resafvalcontainer dichtbij is verweg kan ik niet 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Omdat ik GFT bij restafval doe, gaat het voor mij precies goed 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Plastic container te vaak vol en zakken ernaast gezet door bewoners 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Stankoverlast 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Te veel overlast van GFT-container, die gebruikt wordt voor restafval 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Tuinafval/etensresten stinken in mijn huis en dus wil ik die snel kwijt. 

Ze gaan bij mij bij het restafval want ik ga niet met een lekkend zakje 

ver lopen. 
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Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Vind veel afvalbakken in de keuken vies (GFT, plastic) 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Voor ouderen van rond 90, 70 meter lopen is belagelijk jullie moeten 

zich diep schamen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Wat moet ik met papieren etiketten op plastic verpakkingen? 

Meerwijk - Laagbouw Bedrijven kunnen beter,sneller goedkoper, scheiden,weten beter 
waarop en hoe er gescheiden moet worden, er zijn te veel 
uitzonderingen... 

Meerwijk - Laagbouw Container is veel te groot, te zwaar en onpraktisch 

Meerwijk - Laagbouw Dat je 2 grote in je tuin hebt staan en vooral in de zomer de 

stankoverlast en ongedierte. 

Meerwijk - Laagbouw Dat mensen uit de flats in de buurt te lui zijn om verder te lopen en 

dan maar hun afval in de papierbak, groentebak dumpen of nog 

erger...ernaast zetten. De meeuwen maken de zakken stuk en door de 

westenwind waait alles voor mijn deur. Dat is vies , stinkt en het ziet 

er niet uit. 

Meerwijk - Laagbouw De door vogels opengebroken vuilzakken van zakken die door 

omwonenden naast de bak zijn gezet. 

Meerwijk - Laagbouw De mede mens die het niet doet en hun afval dumpt in foute bakken 

zodat gtf op 1 hoop wordt gegooid dus onnodig gescheiden  ook wordt 

er geen rekening gehouden met gehandicapten die ineens een flink 

stuk verder hun restafval moeten brengen  maar ook voor gezonde 

mensen blijkt het een groot probleem te zijn en sparen hun restzakken 

op om dit met e auto naar de container te brengen gevolg overlast 

want ze komen met meerdere zakken container sneller vol mensen 

zetten het ernaast trekt meeuwen aan gevolg een troep en moet weer 

worden opgeruimd door spaarnelanden    sinds de restafval bakken te 

halveren gaat het in Meerwijk snel achteruit  en ik zeg plaats al die 

restafval bakken weer terug want het kost alleen maar geld      degen 

die wel serieus scheiden kunnen dan ook op een hoop worden gegooid 

zodat uiteindelijk alles echt goed wordt verwerkt en wij als 

buurtbewoners van de meeuwen en overlast af zijn 

Meerwijk - Laagbouw Deze manier van afval scheiden prima! Ik loop aan tegen schending 

van mijn persoonlijke levenssfeer wegens koppeling van de container 

met mijn huisnummer en barcode aan mijn woning, dus aan mij. Voor 

iedereen die in container kijkt wat mijn correspondentie, eventuele 

medicatie, parkeerkaartjes, boetes etc. Is. Onacceptabel, graag 

spoedig wijzigen! 

Meerwijk - Laagbouw Geen scheiding voor glas nu en dan moet ik verzamelen en ver weg 

brengen 

Meerwijk - Laagbouw Geruchten dat het afval uiteindelijk op een hoop gegooid wordt. 

Meerwijk - Laagbouw GFT afval is soms zo weiunig dat het niet loont die voor de deur te 

rijden, met als gevolg dat er stank ontstaat in de warme maanden. 

Meerwijk - Laagbouw Glasbak is te ver weg 

Meerwijk - Laagbouw Graag een groene bak, zakje is onhandig 

Meerwijk - Laagbouw Gtf bak stinkt vreselijk in de lente/zomer. Schoonmaken veel gedoe. 

Meerwijk - Laagbouw Het feit dat ik alsnog sommige karton ( wat vaak in thuisgebruik is) 

niet in de duocontainer hoort. 

Meerwijk - Laagbouw Het plastic is enorm volumieus, ik zou graag een schredder willen 

hebben en dan een kleinere container 
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Meerwijk - Laagbouw Ik gebruik de restafvacontainer minimaal 

Meerwijk - Laagbouw Ik gebruik de tuin liever voor planten dan voor containers 

Meerwijk - Laagbouw Ik kan gebruikte keuken olie /frietvet niet kwijt.!!!!! 

Meerwijk - Laagbouw Liefst ieder week legen, onze bakken zitten altijd vol! 

Meerwijk - Laagbouw Mis nog een glasbak voor thuis dat regelmatig wordt geleegd 

Meerwijk - Laagbouw Platik gedeelte is te klein voor de hoeveelheid afval 

Meerwijk - Laagbouw Waar laat ik het als de bak vol is? 

Meerwijk - Laagbouw Bedrijven kunnen beter,sneller goedkoper, scheiden,weten beter 
waarop en hoe er gescheiden moet worden, er zijn te veel 
uitzonderingen... 

Meerwijk - Laagbouw Container is veel te groot, te zwaar en onpraktisch 

Meerwijk - Laagbouw Dat je 2 grote in je tuin hebt staan en vooral in de zomer de 

stankoverlast en ongedierte. 

Meerwijk - Laagbouw Dat mensen uit de flats in de buurt te lui zijn om verder te lopen en 

dan maar hun afval in de papierbak, groentebak dumpen of nog 

erger...ernaast zetten. De meeuwen maken de zakken stuk en door de 

westenwind waait alles voor mijn deur. Dat is vies , stinkt en het ziet 

er niet uit. 

Meerwijk - Laagbouw De door vogels opengebroken vuilzakken van zakken die door 

omwonenden naast de bak zijn gezet. 

Meerwijk - Laagbouw De mede mens die het niet doet en hun afval dumpt in foute bakken 

zodat gtf op 1 hoop wordt gegooid dus onnodig gescheiden  ook wordt 

er geen rekening gehouden met gehandicapten die ineens een flink 

stuk verder hun restafval moeten brengen  maar ook voor gezonde 

mensen blijkt het een groot probleem te zijn en sparen hun restzakken 

op om dit met e auto naar de container te brengen gevolg overlast 

want ze komen met meerdere zakken container sneller vol mensen 

zetten het ernaast trekt meeuwen aan gevolg een troep en moet weer 

worden opgeruimd door spaarnelanden    sinds de restafval bakken te 

halveren gaat het in Meerwijk snel achteruit  en ik zeg plaats al die 

restafval bakken weer terug want het kost alleen maar geld      degen 

die wel serieus scheiden kunnen dan ook op een hoop worden gegooid 

zodat uiteindelijk alles echt goed wordt verwerkt en wij als 

buurtbewoners van de meeuwen en overlast af zijn 

Meerwijk - Laagbouw Deze manier van afval scheiden prima! Ik loop aan tegen schending 

van mijn persoonlijke levenssfeer wegens koppeling van de container 

met mijn huisnummer en barcode aan mijn woning, dus aan mij. Voor 

iedereen die in container kijkt wat mijn correspondentie, eventuele 

medicatie, parkeerkaartjes, boetes etc. Is. Onacceptabel, graag 

spoedig wijzigen! 

Meerwijk - Laagbouw Geen scheiding voor glas nu en dan moet ik verzamelen en ver weg 

brengen 

Meerwijk - Laagbouw Geruchten dat het afval uiteindelijk op een hoop gegooid wordt. 

Meerwijk - Laagbouw GFT afval is soms zo weiunig dat het niet loont die voor de deur te 

rijden, met als gevolg dat er stank ontstaat in de warme maanden. 

Meerwijk - Laagbouw Glasbak is te ver weg 

Meerwijk - Laagbouw Graag een groene bak, zakje is onhandig 

Meerwijk - Laagbouw Gtf bak stinkt vreselijk in de lente/zomer. Schoonmaken veel gedoe. 

Meerwijk - Laagbouw Het feit dat ik alsnog sommige karton ( wat vaak in thuisgebruik is) 

niet in de duocontainer hoort. 
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Meerwijk - Laagbouw Het plastic is enorm volumieus, ik zou graag een schredder willen 

hebben en dan een kleinere container 

Meerwijk - Laagbouw Ik gebruik de restafvacontainer minimaal 

Meerwijk - Laagbouw Ik gebruik de tuin liever voor planten dan voor containers 

Meerwijk - Laagbouw Ik kan gebruikte keuken olie /frietvet niet kwijt.!!!!! 

Meerwijk - Laagbouw Liefst ieder week legen, onze bakken zitten altijd vol! 

Meerwijk - Laagbouw Mis nog een glasbak voor thuis dat regelmatig wordt geleegd 

Meerwijk - Laagbouw Platik gedeelte is te klein voor de hoeveelheid afval 

Meerwijk - Laagbouw Waar laat ik het als de bak vol is? 

Vondelkwartier - Hoogbouw met 

verbeteringen 

Gevaarlijk sluitende klep van papiercontainer.Te kleindochters klep 

Vondelkwartier - Hoogbouw met 

verbeteringen 

GFT gaat binnen in huis (kamertemp) stinken en schimmels gaan 

groeien 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Bij de start hebben wij info gekregen over verzamelcontainer plastic, 
no 6221 op hoek Roemer Visscherstraat? Vergierdeweg, waar ook onze 
afvalpas voor goldt. Na enkele weken hoorde ik bij toeval van een 
buurtbewoner!! Dat de afvalpas niet meer nodig was. Zonder enige 
info. Van Gemeente e/o Spaarnelanden bleek inderdaad de pas niet 
meer nodig en iedereen er ALLE soorten afval in te gooien ......... Wat 
mij betreft een zeer teleurstellende ervaring; ik was in de overtuiging 
dat ik gescheiden plastic afvoerde, terwijl ieder ander er ELK ANDER 
SOORT AFVAL bij gooide. Hoe demotiverend kan het zijn??!! Mogelijk 
heeft dit te maken met een overhaaste invoering, waarbij bleek dat 
nieuwe inzamelauto's de kleinere straten niet in konden ......... 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

De bak voor glas inzamelen staat te ver bij mij vandaan 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

De gft container is soms vol en de sleuf van de papiercontainer is te 

smal, zodat ik papier er stuk voor stuk in moet doen. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

De restafval container staat nu veel verderweg. Met reuma niet te 

belopen helemaal als je ook nog naar andere containers moet lopen 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Ik heb veel groenafval van mijn volkstuin, daarvoor is de gftbak helaas 

te klein 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Ik krijg de brede papier/plasticcontainer niet door mijn huis. Daardoor 

moet ik een stuk de steeg door lopen. Ik ben op leeftijd en ben bang 

dat dat op den duur te zwaar wordt. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Je moet met het compost zakje naar beneden lopen en dat zakje wordt 

poreus ( door het restafval)  en lekt tijdens het lopen 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Kosten maken voor aanschaf van verschillende prullenbakken 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Plastic afval veel volume. GFT in huis gaat stinken, schimmel, 

fruitvliegjes 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Sinds de invoering van verschillende containers, na protest van 

bewoners, géén glasbak in de buurt! 

Vondelkwartier - Laagbouw Als er nog een container aan huis was voor glas zou ik dit ook scheiden 

Vondelkwartier - Laagbouw De container is te klein, we moeten alsnog naar het winkelcentrum 

met de restanten 

Vondelkwartier - Laagbouw De container is vaak vol, de plasticbak te klein, veel zakken naast de 

container van buurtbewoners, in onze straat veel te weinig 

restcontainers! 

Vondelkwartier - Laagbouw De duobak zit heel snel vol, moet tussendoor wel flink aangestampt 

worden! 

Vondelkwartier - Laagbouw De GFT bak mag wat mij betreft in de lente/herfst (de snoei-) 
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maanden vaker geleegd worden 

Vondelkwartier - Laagbouw De restafval container is vaak vol 

Vondelkwartier - Laagbouw Duo container wordt te weinig frequent geleegd 

Vondelkwartier - Laagbouw Duobak een grote sta in weg. Tuin is niet om vol te zetten met 

afvalbakken van de gemeente 

Vondelkwartier - Laagbouw Extra duocontainer in de tuin 

Vondelkwartier - Laagbouw Glasbak is best ver weg 

Vondelkwartier - Laagbouw Glasbak te ver weg 

Vondelkwartier - Laagbouw Grote duobak in de tuin!!!!! 

Vondelkwartier - Laagbouw Het is niet mogelijk meerdere antwoorden te geven 

Vondelkwartier - Laagbouw Het plastic enz. Gedeelte is te klein in de duobak, dus ik ga regelmatig 

naar de gezamenlijke bak 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik heb nu een duocontainer in de tuin staan, die ik niet gebruik. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik mis een mogelijkheid om in huis kleine hoeveelheden gescheiden 

afval op te sparen. Een mini duobak zou een oplossing zijn. Nu lopen 

we bij elk papiertje naar buiten 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik wil geen bak in de achtertuin. Maak ondergrondse voor de 

verschillende dingen. 

Vondelkwartier - Laagbouw In geval van de duobak. Deze ontsiert mijn tuin en moet op mijn 

eigendom staan. 

Vondelkwartier - Laagbouw Legen 1 x per 2 weken te weinig 

Vondelkwartier - Laagbouw Mijn vader is dementerend en woont nog op zichzelf. 

Vondelkwartier - Laagbouw Rest, glas, textiel, (groot karton) moet allemaal ergens anders heen. 

Een hele wandeling als je alles weg gaat brengen. Liever concentreren 

in een klein milieuplein. 

Vondelkwartier - Laagbouw Restafval en plastic kan prima samen, voor verdere verwerking. GFT 

gaat stinken. 

Vondelkwartier - Laagbouw Scheiden bij de bron heeft geen zin en kost de maatschappij onnodig 

veel geld 

Vondelkwartier - Laagbouw Soms is de afalbak al vol voor de 2 wekelijkse leging 

Vondelkwartier - Laagbouw Soms lastig te bedenken waar afval in moet. Wat te doen met afval in 

badkamer. Die scheiden we nu niet altijd, daar staat immers maar 1 

afvalemmertje. 

Vondelkwartier - Laagbouw Soms zit hij al vol en moet ik nog een halve week wachten tot hij 

geleegd wordt... :) 

Vondelkwartier - Laagbouw Te nonchalant met afval scheiden 

Vondelkwartier - Laagbouw Vervuilt plastic doe ik niet in grijze container omdat de bak vervuild en 

gaat stinken of ongedierte aantrekt 

Vondelkwartier - Laagbouw Weinig ruimte om de containers (duocontainer én GFT-container) kwijt 

te kunnen in de voortuin 

Vondelkwartier - Laagbouw Wij lopen voor alles naar buiten om het afval meteen in de grote 

containers te scheiden. Een kleinere afvalscheider in huis zou handig 

zijn. Maar deze zijn over het algemeen erg duur en groot. Hierdoor 

gooien we soms toch dingen bij het restafval. 
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Vraag 29  

Heeft u verder nog opmerkingen of tips over dit onderwerp? We horen het graag van u. 

 

Wijk Antwoord 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Absoluut een verslechtering in de buurt, iedereen klaagt, meeuwen en 
ratten zijn weer in de straten in overvloed. 
Mensen dumpen het afval bij de containers als die vol zit. Mijn keuken 
is te klein voor 4 verschillende afvalbakken, de restafval container is te 
ver lopen , zakken zijn zwaar en dan als die vol zit dan kun je of naar 
huis en zak binnen zetten met alle geuren van dien of 500 mtr verder 
lopen om je zak alsnog weg te gooien.  
Kortom absoluut een aanfluiting. Veel te weinig restafval bakken in 
deze wijk.  Bespottelijk gewoon. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Afval scheiden bij het eindstation, afvalverwerker blijkt goedkoper en 

efficiënter, komt ook het straatbeeld ten goede. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Afval wordt NIET goed opgehaald in de gemeente. De hoeveelheid 

zwerfvuil is dramatisch toegenomen sinds invoering van het nieuwe 

systeem. Systeem is ook erg onoverzichtelijk met her en der 

containers. GFT bakken blijven veel te lang staan en veroorzaken 

stankoverlast. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Afvalcontainers werden vroegen tijdig geleegd en waren dichter bij 

huis. Nu is de loopafstand een probleem en zeker als dan ook nog 

eens de bak vol blijkt te zijn: tweemaal met een zware zak lopen. 

Opslag stikkende vuilniszak is vies, en met ouder worden zal het 

zeulen met zware zakken alleen maar moeilijker worden. We willen 

graag terug naar een restcontainer dicht bij huis die regelmatig 

geleegd wordt. Scheiden van afval deden we al. Voor ons is de nieuwe 

situatie een achteruitgang. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Afvalscheiden makelijker maken door aanbieden afval op te halen bij 

plekken in de buurt zoals bij restcontainers. 

Afvalscheiden simuleren door per kg af te rekenen. Zie systeem in 

Sittard. De afvalstofheffing dan verlagen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Alle afvalbakken moeten veel vaker geleegd worden (rond 2013EK) 

restafvak en papierbak en plastickbak zeer regelmatig te vol 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Alle containers zijn vaak overvol,heel vervelend. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Als er op 1 plaats verschillende containers zouden zijn zodat je op 1 

plek het afval gescheiden kan aanbieden zou er meer gescheiden 

aangeboden worden. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Als ik GFT weggooi, zie ik vaak dat andere mensen er gewoon restafval 

en plastic ingooien, zonde! Misschien nogmaals buurtbewoners er op 

attenderen waar ze nu naar toe kunnen voor het restafval, omdat de 

oude container is omgezet naar plastic en papier. En de bak nu een 

straat verder is en een hoek om, waardoor ze het niet meteen zien.. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Als proefwijk heb ik teveel problemen met de overvolle bakken, zowel 

groen als rstafval als de gewone straatafvalbak. Het weer is nu al 

warm en het stinkt. Een raam openzetten s'nachts durf ik niet meer 

vanwege de ratten. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Bedenk eens iets op de stankoverlast van de gft container. Je zal er 

maar naast wonen met een warme zomerweek .... Dubbele deksels? 

Iedereen gratis hermetisch afgesloten gft zakken geven, niet eenmalig 

maar altijd? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder Biedt betaalbare afvalbakken voor in huis aan. Ze zijn erg kostbaar en 
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verbetering dat weerhoudt mij er nu nog van er een aan te schaffen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Bij drukke inzamelpunten vaker controleren, nu soms rommelig 

doordat mensen spullen ernaast zetten. Afvalcontainer voor 

plastic/blik/drinkpakken bij ons op het Hasselaersplein werkt nog met 

de kaart om te openen, waarom? Makkelijker net als papier direct 

toegankelijk. GFT bakken gaan niet helemaal open, is soms lastig bij 

het afvoeren van klein tuinafval. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Bij het scheiden van groente en fruit afval scheuren die biologische 

afvalzakjes zo makkelijk. Dat is jammmer, want daardoor moet ik 

onder de biologische afvalzak een plastic zakje doen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Bij ons in de beurt is een milieu straat waar we alles kwijt kunnen. Ik 

begrijp daarom niet dat de rest contener bij ons in de straat is 

omgebouwd tot plastieken contener. Hierdoor moet ik 150 meter 

verder lopen met een zware zak, en dat valt niet mee. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Buiten het feit dat ik in huis te weinig ruimte heb om zoveel 

afvalbakken neer te zetten om het afval te scheiden, vindt ik het ook 

vervelend dat alle containers niet naast elkaar staan. Je moet nu voor 

elk soort afval naar een andere container op een andere plaats in de 

wijk lopen. Dat vindt ik veel te veel gedoe en dat kost mij veel te veel 

tijd. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Containers vaker legen zodat straatbeeld netjes blijft 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De afhandeling van meldingen bij Spaarnelanden is slecht. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De afvalbakken worden niet vaak genoeg geleegd wat leid tot grote 

ergernis in de buurt! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De afvalcontainers moeten iets vaker worden geleegd anders gaat t 

niet werken. Er is in stadswoningen geen plek om afval in huis 

tenbewaren bij volle containers. 

Er stast veel vuil naast containers. Soms ruim ik dat op, maar 

gemeente zou moeten handhaven op de een of andere manier. 

Veel vuil wordt zichtbaar verkeerd gestort. Dan is alles voor niets. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De bakken voor papier zijn overbodig. Dit werd vroeger ook al gedaan; 

de extra papierbakken in de straat zijn overbodig; de ‘grote 

papierbakken’ op centrale plek in de wijk is voldoende. Paier kan men 

nl makkelijk en hygienisch zelf verzamelen en na een langere periode 

wegbrengen. Dit geldt ook voor glas. De huidige papier bakken in de 

straat moeten vervangen worden door extra restafvalcontainers. Er 

staan nu veel te wenig restafvalcontainers in de wijk. Ook is de afstand 

van de restafvalcontainers veel te groot! Maximaal 100m! De plastic, 

groene GFT containers zijn afschuwelijk; deze containers zijn niet 

hygienisch en horen niet in de wijk. D e GFT containers zitten cask vol 

en zijn een bedreiging voor de gezondheid. De GFT containers zouden 

nooit oermanent in de wijk geplaatst moeten worden; ze zijn erg lelijk 

en verpesten het straatbeeld. Alle groene GFT containers moeten weg! 

Op zijn minst moeten de bestaande ondergrondse containers gebruikt 

worden; GEEN groene, plastic bakken zoals nu! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De bakken worden te weinig geleegd. Veel troep naast de bakken 

onnodig vergeefs heenlopen 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De containers voor papier en plastic zijn veel te groot en overbodig 

aangezien wij voor plastic en papier ondergrondse containers op 

loopafstand hebben. De container heb ik dan ook aan Spaarnelande 
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geretourneerd. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De frustratie zit vooral in het feit dat de bakken vaak vol zitten. We 

dragen graag ons steentje bij, maar als een bak vol zit en je neemt je 

afval mee terug, om twee dagen later na het legen van de bak, 

opnieuw een volle bak aan te treffen (omdat de hele buurt zijn/haar 

afval op spaart) dan neemt de motivatie wel een beetje af. En wij 

vroegen ons af, naar aanleiding van een nieuwsbericht, of er 

doorzichtige plastic zakken beschikbaar zijn (uitgifte punt)? Dit omdat 

de afvalverwerker niet zeker kan weten wat er in de afval zak zit, en 

met doorzichtige plastic zakken is dit wel mogelijk. Hartelijk dank. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De GFT bak wordt nog niet goed gebruikt. Er liggen regelmatig plastic 

zakken in. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De GFT bakken staan op de stoep, als deze vol zijn worden er zakken 

naast gezet waardoor er ongedierte op afkomt.  

Wij hebben nu 2 plastic containers in de straat en helemaal geen 

restafval meer. Dus zijn wij nu verplicht om 2 straten verder onze 

restafval weg te gooien. Erg vervelend!!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De gft bakken vind ik geen succes, ze kunnen niet helemaal open 

zodat het onmogelijk is om je vuilniszak of bak met bv tuinafval in de 

bak te legen. Ondanks dat ze niet helemaal open kunnen en ik de 

reden daarvoor snap wordt er heel vaak plastic en andere zaken in de 

gft bak gegooid met name als restafval container vol is. Waarom de gft 

bak ook niet met een pasje? Toegang op je pas voor een 2e restafval 

container zou ook handig zijn! Plek op de stoep waar niet geparkeerd 

mag worden omdat de vuilniswagen anders de draai de straat in niet 

kan maken duidelijker markeren met reden waarom er niet geparkeerd 

mag worden. Sinds kort worden er bekeuringen gegeven terwijl er 

nergens een markering is. (Pieter Kiesstraat en Coltermanstraat). 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De gft containers op de hoek zijlweg/ pieter kiesstraat zorgt voor een 

grote dode hoek voor auto’s. Dit is gevaarlijk voor fietsers die daar 

altijd hard fietsen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De GFT-bakken, de papierbak en de plasticbak zitten vaak vol. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De groenbak is een pre. Al stinkt die zomers de pan uit. Voor de rest is 

de nieuwe manier van inzamelen een sof. Te goedkoop willen 

organiseren en te weinig controle en schoonmaak. Er is met 

wachtijdtheorie uit te rekenenen dat drie restbakken die twee keer in 

de week geleegd woden niet hetzelfde is als één bak die zesmaal per 

week geleegd wodt. Dan krijg je wachttijden=vuilnis naast de bak. 

Mensen brengen de vuilniszak in het weekeinde weg. En dan wordt 

niet geleegd. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De groencontainers worden vaak gebruikt als prullenbak, waardoor de 

GFT waardeloos wordt.  

Zet er een openbare prullenbak naast!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De groene bakken stinken,vooral die met etens afval,die komen beslist 

niet voor mijn deur. 

Regelmatig plastiek contener vol dan staan zakken ernaast en worden 

door vogels stukgemaakt. 

Schermerstraat in Haarlem..zijn appartementen gemaakt waar 

bewoners snel wisselen,mogelijk zijn zij de oorzaak .echter geen bewijs 

voor deze stelling 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder De groene gft containers zijn echt een doorn in net oog. De afstand 
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verbetering naar de restafval container is veel te ver en vaak vol. 

De verschillende soorten afval dienen op 1 plek ingezameld te 

worden.Scheiden gaat lastig als je geen glas in buurt aanwezig is. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De grootste problemen welke ik ervaar: 

-Containers zijn vaak in het weekend vol > de frequentie van het legen 

dient beter afgestemd te worden  

- de verdeeldheid van de soorten bakken over de wijk (veel lopen met 

je afval van de ene kant in de wijk naar de andere kant) 

- Geen gecentreerde plek voor alle afvalsoorten 

- Groenbakken welke met hoge temperaturen behoorlijk gaan stinken 

> het zou beter zijn de frequentie van het legen aan te passen aan de 

situatie 

- Groenbakken zijn kwetsbaar wat weer de nodige overlast veroorzaakt 

 

Gezien bovengenoemde punten ervaar ik het afvalinzamelingsbeleid als 

een verslechtering en voel me niet gemotiveerd zeer actief te 

gedragen in het scheiden van mijn afval. 

Resume zou ik adviseren 

- frequenter legen van restafvalcontainers en groenbakken (gezien de 

stank, overlast en kwetsbaarheid zie ik deze het liefst verdwijnen en 

kiezen voor iedereen een eigen groene bak, zie onderstaand punt) 

- centreren van de afvalbakken en de loopafstand verkorten of 

gescheiden afval (behalve restafval) op te halen op oude wijze door te 

laten aanbieden op gezette tijden langs de kant van de straat c.q. Aan 

de lantaarnpalen. En voor GFT ieder een eigen groenbak 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De hygiene is tav van de gft iets om in te gaten te houden. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De intenties van het gescheiden afval inzamelen en het systeem met 

containers zijn zonder meer goed, en in potentie een vooruitgang 

vergeleken met de oude vuilniszakken op straat. 

 

Echter, in de praktijk blijkt het hier in Haarlem, omgeving 

Garenkokerskwartier / Zijlweg-Oost een continue bron van frustraties 

en ergernissen voor mijzelf en buren!  

 

FRUSTRATIES: 

 

- de containers worden structureel te weinig geleegd. Het is eerder 

regel dan uitzondering dan regel dat we ons afval in de container kwijt 

kunnen. Je moet dan weer teruglopen en het afval thuis opslaan, 

resulterend in rommel en stank. Sommige buurtbewoners kiezen er in 

dit geval soms - asociaal overigens! - het afval naast de container te 

zetten, met alle gevolgen van dien: rondslingerend vuilnis, stank, 

meeuwenoverlast. 

 

- bij volle bakken bel ik of buren naar Spaarnelanden, wordt actie 

beloofd, maar blijft actie op korte termijn (zelfde dag) uit. 

 

- als overvolle groenbakken geleegd worden, valt het uitpuilende vuil 

er vaak uit op straat en wordt dit niet opgeruimd. Gevolg is rommel en 

stank in de straat. 

 

- als overvolle papiercontainers geleegd worden, valt ook papier en 
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karton uit de containers op straat en wordt dit ook niet opgeruimd. Bij 

harde wind verspreidt deze rommel zich door de straat. 

 

- door bovenstaande zaken is de buurt ernstig aan het verpauperen!  

 

 

SUGGGESTIES voor verbetering: 

- de containers moeten structureel vaker geleegd worden 

- de plek rondom de containers moeten na iedere keer legen 

opgeruimd en gereinigd worden 

- maak het systeem gebruiksvriendelijker: ontwikkel een app waarop 

te zien is of een container vol is (om voor niets lopen te vermijden). 

Vanuit de app zou je dan ook klachten over volle containers / stank 

etc. Moeten kunnen doorgeven. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De manier van invoering van de scheiding,  de frequentie van 

leeghalen en de kwaliteit van de GFT bakken laat zeer te wensen over 

 

Er moeten meer ondergrondse bakken komen 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De papierbak zit vaak vol. 

Deze vragenlijst gaat niet over grof afval. Maar afvaldumpingen vind ik 

wel een probleem. Ik zou graag willen zien dat het duidelijker wordt 

aangegeven bij de containers dat dit niet de bedoeling is. 

Er zitten posters op de containers met verwijzingen naar plekken in de 

wijk voor afval. Ik vind die nog steeds verwarrend. Haal ze weg of 

verzin iets met beelden. 

Ik zou graag toegang willen tot meerdere restafvalcontainers in de 

buurt. Degene die nu voor mij het dichtstbij is mag ik niet gebruiken. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De papiercontainer is vaak overvol, ik moet dan met een zware tas 

terug naar huis. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De plasticcontainer en papiercontainer zitten heel vaak vol; die zouden 

vaker geleegd kunnen worden. 

Verder zou het handig zijn als er een website was waarop je heel 

precies kan nakijken in welke afvalbak een bepaalde verpakking of 

product thuis hoort; bijvoorbeeld, de verpakking van de Unox worst, 

hoort dat nou bij plastic, of hoort dat, zoals een chipszak, bij het 

restafval? Dus een website waarop je een heel specifiek 

product/verpakking kunt invoeren zodat je kunt nagaan in welke bak 

dat afval hoort. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De rest container staat te ver en is vaak vol de klep van de papier 

container is veel te klein 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De restafval container is echt veel te ver weg, daardoor gooien veel 

mensen hun restafval gewoon in die bak voor plastic/blik/etc. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De restafvalcontainer Garenkokerskade aan de Duvenvoordestraat zit 

continue vol!! 

Deze week alleen ben ik al 3x voor niks gelopen, moet vaker geleegd 

worden!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De slechte leging door Spaarnelanden van de ondergrondse container 

veroorzaakt veel overlast. Zakken die naast de container worden gezet 

worden open gescheurd door meeuwen en kraaien waardoor de 

rommel over straat verspreidt wordt en wij ( als naaste buren) de boel 

op kunnen ruimen !!. Als Spaarnelanden niet aan zijn verplichtingen 

kan voldoen moet er maar een andere vuilophaler komen, keuze 
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genoeg.. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

De verandering is te drastisch. Prima om scheiden te stimuleren, maar 

je kunt niet 3 afvalbakken terugbrengen naar 1. Zoals al eerder 

genoemd worden mensen door bewoners in de buurt van de laatste 

restafvalbakken belaagd omdat zij het vervelend vinden als er zakken 

naast de bakken staan. Snap ik, maar ze vragen afval mee terug in 

huis te nemen en dat resulteert in zwervend vuil voor de deur van 

huizen. Alternatief is namelijk naar binnen brengen, maar dat zorgt 

weer voor muizen. Oplossing: breng wat containers terug naar 

restafvalcontainers. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Deze manier van afval scheiden is veel te ingewikkeld en werpt 

daardoor enorme drempels op. Ik geloof al niet in afval scheiden, maar 

als het me heel makkelijk zou worden gemaakt zou ik het 

waarschijnlijk wel doen. Het vuilnis op straat, de ratten en de lelijke 

bakken die letterlijk in bosjes op elke straathoek staan verlagen de 

aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad enorm voor mij. Van mij 

mag u hiermee onmiddellijk stoppen en teruggaan naar hoe het was. 

Ik erger me kapot. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Doe een plaatje op de container waar de dichts bijzijnde andere 

container is zodat mensen daar hun vuilniszak kunnen weg gooien en 

niet naast de container zetten. Wat helaas vaak gebeurt. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Draai het systeem terug van omgebouwde restafval containers terug, 

het nadeel van meer overlast door bijplaatsing van restafval is groter 

dan het voordeel van een papier en plastic container een klein beetje 

dichter bij huis. 

 

Daarnaast is het van de zotte dat er een duocontainer wordt 

opgedrongen met een gewenningsperiode van 6 maanden voordat je 

kan weigeren. Dit betuttelende gedrag van de gemeente heeft mij zeer 

tegen de borst gestuit. Ik was altijd een trouwe afvalschelder van 

plastic sinds ik vier jaar geleden in Haarlem ben komen wonen, nu doe 

ik dat niet meer. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Een bak extra voor grof en restafval 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Een beetje 'off-topic', maar ik vraag mij af wat er nu gedaan kan 

worden tegen mensen die grof vuil/apparaten naast de containers 

plaatsen. Dat is mij wel een ergernis, aangezien ik zelf inspanning 

lever alles netjes te scheiden en weg te brengen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Een efficient en niet zichtbaar ophaalsysteem implanteren. De stad 

verrommelt nog verder met al die lelijke stinkende straatmeubels. 

Waarom geen vragen over de stank in dit mini onderzoekje?  

Of wil de bovenmeester alleen maar weten of de burger zijn best wel 

genoeg doet? En als het niet zo blijkt te zijn, gaan dreigen met een 

tegenwoordig typisch Haarlemse boeteregeling? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Eerste deel weinig enquête meer een test 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Er is sinds kort een papier container nog dichter bij mijn huis geplaatst. 

Dat is super! Nadeel is alleen dat deze een smalle en strakke opening 

heeft waardoor karton er moeilijk in past. Dit maakt dat ik hem minder 

snel gebruik en liever iets verder loop. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Er moeten afgesloten groenbakken komen die ook met het 

pasjessysteem werken. Bakken op de hoek zijlweg - duvenvoordestraat 
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zijn open en staan aan doorgaande weg en er zitten altijd blikjes en 

flesjes in van voorbijgangers voelt daardoor zinloos om gft te scheiden. 

Extra container voor restafval zou ook fijn zijn want zit vaak vol 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Er ontbreekt nog een glasbak in de nabijheid van mijn huis. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Er schijnen een stuk of 7 verschillende soorten afval te bestaan, die 

niet alle 7 geschikt zijn om gerecycled te worden. Ik heb helaas geen 

idee welke plastics wel en welke niet gerecycled kunnen worden, dus 

ik gooi alle soorten in de PBD-bak... Meer informatie hierover (bijv op 

de plasticbak) zou kunnen helpen. Beter nog als de soorten die niet 

gerecycled kunnen worden, überhaupt niet meer gebruikt worden door 

fabrikanten etc. 

 

Ik ben heel blij met de GFT bakken die hier nu op zowat elke 

straathoek staan. Mede daardoor raakt onze 30-L restafvalbak pas na 

circa 6 weken (!) Vol. Wel heel jammer dat er toch nog af en toe afval 

in gegooid wordt dat geen GFT-afval is. Wordt dat er nog uitgefilterd 

op een of andere manier?  

 

Het kan natuurlijk altijd beter (Haarlem, nee, de wereld, plasticvrij!) 

Maar het is fijn dat er zeker dingen gebeuren op dit vlak! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Geen probleem om afval te scheiden, heel belangrijk zelfs om steeds 

bewuster mee om te gaan. Wat mij betreft moet er wel wat frequenter 

opgehaald worden. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Geïrriteerd over restafval NAAST de container.  Het zomaar beplakken 

met oproepjes van zoekgeraakte katten ed.  En dan de plakbandresten 

niet verwijderen.  Maar voor de rest doet Spaarnelande het prima. 

Groet. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Gemeente beloofde bij start hulpmiddelen voor thuis die nooit zijn 

ontvangen - Alleen scheiden van glas, papier, textiel, GFT en rest lijkt 

mij haalbaar 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Geruislozere kleppen in de containers. 

In de honden uitlaatgebieden hondenzakjes en speciale prullenbakken. 

(ze worden nu met plastic zakjes in de GFT containers gegooid) 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Gescheiden afval is prima maar de gemeente is er helemaal niet klaar 

voor. GFT bakken zitten overvol en stinken, containers (ALLE 

containers) zitten met grote regelmaat vol waardoor mensen spullen 

gaan dumpen. De hoeveelheid straatvuil is enorm toegenomen sinds 

de het nieuwe systeem van scheiding. Gemeente had gewoon GFT 

containers moeten bijplaatsen en de restafvalbakken moeten laten 

zoals ze waren en centrale plek voor papier/plastic creeren. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Gft bakken stinken vaak en moeten mijns inziens vaker worden 

schoongespoten ivm veel vliegen 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

GFT container in de snoeitijd vaker legen 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Gft container is juist WEL voor tuinafval. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Gleuf van de papierbak mag wat groter 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Goed dat praktijk ten opzichte van het beleid wordt getoetst! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Graag één punt creëren waar ik alle containers kan vinden.  Nu staan 

de containers in alle windrichtingen en zijn ver lopen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder Graag handhaving bij plaatsing van afval bij volle containers! Verder 
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verbetering geen GFT afval in directe omgeving van woningen. Leidt tot stank en 

ongedierte overlast. Hoge boetes bij achterlating van afval bij volle 

containers. Betere voorschriften bij gebruik en misbruik van containers. 

Onderzoek bij achterlating van afvalzaken bij volle containers en 

misbruikers hiervoor vervolgen ( boetes) . Stickers hieromtrent op de 

containers plaatsen. Graag vervolg geven aan deze ideeën! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Graag harder optreden tegen mensen die hun vuil buiten zetten. Zo 

ook mensen die hun auto op de hoek parkeren,zodat de ophaalauto er 

niet doorkan. En natuurlijk vaker de containers legen! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Graag meer inzamelpunten voor plastic afval. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Graag regelmatig gerichte terugkoppeling naar straat/buurt  over 

resultaten(positief?!) En aandachtspunten. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Heb al eens aan de bel getrokken vanwege plastic zakken in de gft-

bak. Daar is op gereageerd door Spaarnelanden. Zie het nog wel eens 

een enkele keer. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Heb nu al een paar keer meegemaakt dat alle papierbakken in de 

buurt vol zitten. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Heel blij met groenbak thv 1e Hasselaerstraat 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Heel vervelend, dat, als je geen tuin hebt, je geen eigen GFT container 

hebt. En dat dan, het NIET scheiden van GFT gewoon wordt 

geaccepteerd. Maakt eea nogal ongeloofwaardig!!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het feit dat de bakken regelmatig op 'vol' staan, is soms erg lastig. Als 

ik met zakken zit waar verpakkingen van vlees of vis in zit, wil ik dat 

niet te lang in huis hebben. En in de tuin pikken de vogels de zakken 

meteen open. We hebben een paar situaties gehad vlak vóór een korte 

vakantie/weekend weg, dat ik het afval maar bij rest heb gegooid 

omdat ik het echt kwijt wilde voordat we vertrokken. Ik vind dat 

jammer, omdat ik braaf aan het scheiden ben, maar vervolgens het 

afval weer bij elkaar gooi. Verder vind ik het heel erg goed dat we 

scheiden. Ik zou wel meer willen weten over hoe het exact gerecycled 

en verwerkt wordt. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het gaat goed zo Roland de bak maar hier blijft staan 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het is een verschrikking, restafval is heel vaak vol. Een grote rotzooi er 

om heen, omdat de meeste mensen hun afval niet meenemen bij een 

volle container. Bij het water krijg je dan ratten, meeuwen en onder 

ongedierte wat je niet wilt hebben. Spaarnelanden is niet bereikbaar in 

het weekend, daar waar zich de grootste problemen voordoen, niet te 

geloven voor een serviceverlenend bedrijf! Gft bakken stinken nu al. 

De verschillende bakken staan ook kriskras door de wijk, waarom geen 

pleintje creëren met alle containers bijeen. Restcontainer bij ons in de 

straat wordt tegenwoordig veelvuldig bezocht, mensen komen hun vuil 

tegenwoordig met de auto brengen. En dan niet een zak, soms wel 

vier vijf. Laat de container blokkeren als hetzelfde pasje vaker dan 

twee keer per acht uur wordt geregisseerd. Buren hebben zelfs 

scheuren in hun muren door het veelvuldig legen van de container! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het is erg bezwaarlijk dat de verschillende ondergrondse containers zo 

ver weg en uit elkaar liggen, en vaak vol zijn. Kost veel meer tijd en 

moeite om de scheiden dan zou moeten! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het is jammer dat er geen glasbak bij ons staat, en dat we voor de 

plasticbak een pasje moeten gebruiken. Verder gaat het goed. 
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Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het is vervelend dat (zoals vanmorgen) de plastic container vol was. 

Dan moet je op zoek naar de volgende en dat wordt me eigenlijk 

teveel moeite. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het is voor mij een sport geworden om al het afval zo veel mogelijk te 

scheiden. 

En inderdaad, restafval is er bijna niet meer! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het komt bij ons in de buurt erg vaak voor dat de containers vol zitten 

en dat mensen hun afval ernaast zetten wat een enorme bende 

oplevert. Het zou handig zijn als er iets vaker geleegd wordt. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het loopt gewoon goed 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het scheiden van afval juich ik toe. Het is alleen jammer dat het 

scheiden van afval door de gemeente slecht is voorbereid en 

uitgevoerd. De voor afvalscheiding logischerwijze noodzakelijke 

aanpassing van de afvalinfrastructuur is achterwege gebleven. De 

bestaande ondergrondse containers zijn namelijk voor de diverse 

afvalsoorten (plastic, rest, etc) verdeeld, waardoor in de ene straat 

(Schermerstraat) een container voor plastic e.d. Staat en in de andere 

straat (Langendijkstraat) een container voor restafval. Het lijkt me 

redelijk wanneer er in elke straat een container voor elk soort afval zou 

zijn; dat is voor elke bewoner in een straat praktischer dan om nu voor 

een bepaald soort afval een blok om te lopen in de hoop dat die 

container niet al vol is. Om daarna het met je afval maar uit te zoeken: 

terug er mee naar huis of proberen twee straten verder een container 

te vinden die hopelijk niet ook vol is. Hoe meer containers hoe minder 

kans op zwerfafval, hoe minder kans op ongescheiden afval, hoe 

minder meeuwen, hoe minder verloedering. Kortom, graag containers 

erbij, waardoor de bereikbaarheid beter wordt en de motivatie hoog 

blijft. 

Dank voor uw aandacht. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het scheiden van het afval vind ik op zich een prachtig idee.  

Het feit dat de bakken vaak vol zitten wanneer je het gaat weggooien 

is erg vervelend. Dit gebeurt afwisselend met de papierbak, de 

restafvalbak en de gftbakken.  

De glasbak staat vinden wij te ver weg. 

Ook is het vervelend dat je om dingen gescheiden weg te gooien naar 

5 verschillende locaties moet is erg onhandig.  

En vuil inzamelen zoals bijv. Pizzadozen, chipszakken en piepschuim 

wat je dan naar het Milieuplein moet brengen dat gaat wel wat ver. 

Dat moet je dus naast de GFT, papier, glas, plastic en rest ook ergens 

in huis/ om huis bewaren want je gaat niet iedere dag even langs het 

milieuplein, maar je kan het ook niet heel lang in je huis opslaan om 

een keer weg te brengen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het zou bijzonder wenselijk zijn als we ook een glasbak in de wijk 

zouden krijgen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het zou fijn zijn als alles wat dichterbij zou zijn. Als ik dan al een keer 

een stuk ga lopen, zit de bak vaak ook nog eens vol.  Ook betaalbare 

afvalbakken voor thuis zou prettig zijn. Als ik die in de tuin zou kunnen 

zetten, wil ik wel scheiden.Nu kan ik niets buiten zetten ivm 

meeuwenoverlast. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het zou fijn zijn als de ingang van de papierbak wat groter zou zijn. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder Het zou fijn zijn als ook op de deksels vd containers staat waarvoor ze 
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verbetering zijn (mn groen containers). Bij communicatie over afvalscheiding beter 

benoemen wat de (milieu)winst ervan is. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het zou fijn zijn om digitaal te kunnen zien of de afvalbakken vol 

zitten.  

Heel vaak ligt er na het legen van de bakken vuil op straat, de 

vuilnismannen laten dit liggen. Ook de schoonmaakploegen, die dat 

zouden moeten opruimen doen dit slecht. Veel zwerfaval tot gevolg. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het zou handig zijn als huizen waarin meerdere mensen wonen (ik 

woon in een pand met 4 woningen, 5 mensen in totaal), er ook een 

groene bak komt voor in de gezamenlijke hal. Die kunnen we dan zelf 

buiten zetten als het afval wordt opgehaald. Nu moeten we zelf naar 

de rand van de straat lopen met ons GFT, maar dat doet niemand. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Het zou vooral fijn zijn als er een slim bakje wordt bedacht voor de gft- 

voor in kleine keukens. Of iets wat je buiten bij je keuken kunt zetten 

(en dat niet te veel gaat stinken)- nu brengen we het vooral heel vaak 

weg. 

En misschien kan er op de bovenkant van de gft bakken nog heel 

duidelijk een GFT stikker komen of iets van: hier alleen groenafval.. Er 

liggen nu nl. Vaak grote dingen is, zoals kartonnen dozen, kleding, 

kratjes etc. Misschien wordt er toch vaak gedacht dat het een soort 

grof vuil bak is? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Hogere frequentie van het legen van de containers zou op prijs gesteld 

worden 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik ben blij dat er recentelijk ook gft afvalcontainers in de buurt zijn 

geplaatst! Hierdoor scheiden we nu al ons afval en hebben weinig 

restafval. Ons groffe en/of chemisch afval brengen we eens in de 

zoveel tijd naar de Waarderpolder. 1x in de week brengen wij op weg 

naar de supermarkt voor onze grote boodschappen, al het verzamelde 

plastic, papier, glas en eventueel textiel naar de diverse containers 

daar in de buurt. Het enige vervelende is dat we op verschillende 

plekken in ons huis en de tuin alles verzamelen. Papier en glas in 

kratten, gft in emmer, restafval in vuilnisbak en plastic in een grote 

bak buiten. Thuis oogt dit wel eens rommelig. Na een week hebben we 

vaak een achterbak vol met divers afval. Ik schrik vaak van de 

hoeveelheden plastic! Wat mij betreft kan dat niet vaak genoeg onder 

de aandacht gebracht worden om dit gebruik waar dan ook drastisch 

te verminderen! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik ben blij met het nieuwe systeem, waarbij ik nu ook mijn GFT afval 

kwijt kan.  

Het enige minpuntje is dat ik gezien onze kleine keuken een beperkt 

afvalbakkensysteem kan plaatsen, waardoor ze eerder vol zijn en ik 

veel vaker afvalzakken moet vervangen.  

Aanvankelijk was de restafvalcontainer verder weg en de 

plasticcontainer aan de overkant van de straat. Dat is later 

omgewisseld na klachten van buren die het restafval te ver weg 

vonden. 

Voor ons was dat geen verbetering, omdat we veel meer plastic-afval 

hebben dan restafval. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik erger mij heel erg aan het afval dat naast de containers wordt 

neergezet. Niet alleen wanneer hij vol is , maar ook grof afval dat niet 

past in de container. Ik pleit voor strengere controle en hoge boetes 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder Ik heb geen enkel vertrouwen in dit soort enquetes. 
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verbetering Ik heb Spaarnelanden laten weten dat de restafvalbak te ver is.  

Men heeft geen enkele notitie genomen van mijn bezwaren, ondanks 

dat ik mijn leeftijd (71 ) 

heb genoemd en slecht ter been ben. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik merk dat vooral wanneer we in de tuin werken, en daar best wat 

groenafval vanaf komt, dit best een gedoe is om op een soepele 

manier weg te krijgen. Om het afval eerst in plastic zakken te proppen 

en daarna boven een groenbak uit te schudden is best een gedoe. Het 

zou handig zijn wanneer de groene bak los kan zodat je hem ook je 

tuin in kan rijden om het afval meteen en goed kwijt te kunnen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik vind dat in het kader van de overlast van ratten en vogels het geen 

goed plan voor al die afzichtelijke groene bakken die hier in de buurt 

neergezet zijn . En het verminderen van de restafval bakken is ook 

vreemd , er zijn nu veel meer mensen die veel verder moeten lopen , 

en veel minder bakken , heel bijzonder , vooral voor ouderen .. De 

gemeente zou hier toch betere oplossingen voor moeten kunnen 

bedenken , Wij zijn hier niet blij mee . 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik vind de papiercontainer erg onpraktisch in gebruik want de sleuf is 

veel te klein. 

Omdat veel mensen afval niet scheiden of verkeerd scheiden en alles 

in de plastic container gooien heeft deze manier van afvalinzameling 

helemaal geen zin. Het is veel efficiënter en beter voor het milieu om 

afval professioneel te laten scheiden door een gespecialiseerd 

afvalverwerkingsbedrijf. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik vind de pilot in onze straat duidelijk niet geslaagd, bij het GFT afval 

doen mensen hun GFT in plastic zakken???????? Dan snap je eht echt 

niet. Containers zaten te pas en te onpas vol! Door tussentijdse 

wisselingen wist je opeens niet meer wat waar moest, zeer onhandig, 

brief over dit kwan na de wisseling!! Zoals zo vaak bij de gemeente 

haarlem. GFT bakken veel te klein en kunnen nauwelijk goed open, 

zitten ook steeds bom vol. Al met al geen geslaag pilot lijkt mij zo. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik vind GFT heel goed 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik vind het afval scheiden heel goed! Het zou fijn zijn als we toegang 

zouden hebben voor meerdere restafval bakken 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik vind het belachelijk en onacceptabel dat de restafvalcontainer zo ver 

weg zit. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik vind het fantastisch dat de gemeente Haarlem zo actief bezig is om 

het afval scheiden te stimuleren! Dit is iets wat ik al langere tijd graag 

wilde maar wat voorheen erg lastig was omdat er geen plastic en gft 

bakken in de buurt waren. Ik wil iedereen bedanken die zich hiervoor 

inzet en hoop dat het veel mensen in Haarlem aanspoort om bewuster 

te leven. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik vind het geweldig hoe Maliki het doet 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik vind het heel ergerlijk dat veel mensen grof vuil naast de restafval 

container neerzetten. 

Zou hier meer toezicht willen hebben. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik vind het heel fijn dat de gemeente Haarlem zoveel aandacht 

besteed aan afvalscheiding. Ik leef zo duurzaam mogelijk en ik ben blij 

dat de gemeente dit ook een belangrijk onderwerp vindt. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik vind het supervervelend dat de ondergrondse afvalcontainer zo vaak 

vol is. Toen we er nog twee hadden kwam dit nooit voor. Ik pleit voor 
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een tweede ernaast danwel veel vaker leegmaken!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik weet niet hoe vaak de restafvalcontainer vol is, ik houd zelf maar 

heel weinig restafval over dus ik kom er niet vaak. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik wil weten of het plastic afval toch in het restafval terecht komt. 

Mochten jullie contact zoeken met mij graag  mailen naar het mail 

adres wat ik in de enquête heb vermeld 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik woon in een bovenhuis en ben blij met de gezamenlijke gft bakken 

sie geplaatst zijn. Ook al vind ik het lelijk in het straatbeeld. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik zie regelmatig dat bij GFT afvalbak mensen ander afval deponeren 

of een verkeerde vuilniszak daarvoor gebruiken. Wat doen we daar 

aan? 

Bij ons op Hasselaersplein restafvalcontainer terug!!!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik zou graag een slimme oplossing krijgen voor het scheiden van afval. 

Het is zeer noodzakelijk maar het is heel lastig. Ook omdat wij geen 

achterom hebben en daardoor evt met rolcotainers iets zouden kunnen 

doen. Bestaan er bakken waar je eenvoudig alles in kan scheiden? En 

hoe doe je dat met allemaal kleine zakje die je in de vuilnisbak stopt. 

Dat is toch ook niet heel milieubewust. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik zou graag zien dat GFT afval op plaatsen wordt ingezameld buiten 

de directe omgeving van woningen. Nu erg veel overlast van stank/ 

ongedierte. Verder zou er veel meer acties moeten volgen bij het 

plaatsen van afval als de container/ GFT bak vol zit. Wellicht vaker 

legen/ controleren. Boetes bij misbruik/ niet volgen regelgeving. 

Controle op afval buiten de verzamel procedures! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik zou het bijzonder op prijs stellen dat de rest afval container 

regelmatiger geleegd wordt. Ik neem afval weer mee naar huis of ga 

eerst kijken of er geen afval opstapelt rond om de containers omdat 

velen hun afval laten staan naast de container. Wordt weleens door 

beesten opengehaald. Gemeente wordt hierover geïnformeerd door 

omwonenden. Voor mij is het schouwen van volle zakken een extra 

100 meter heel bezwarlijk zou graag zien dat dit veranderd. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik zou het erg fijn vinden als de restafvalcontainer iedere vrijdag 

geleegd wordt, zodat deze niet vol zit in het weekend en je je vuilnis 

ernaartoe kunt brengen 

de vragenlijst voor dit onderzoek differentieert niet genoeg: de vraag 

over het scheiden van plastic/drinkpakken/blik gaat ervan uit dat je die 

drie dingen allemaal scheidt, terwijl ik dat niet doe. Ik kon de vraag 

daardoor niet goed beantwoorden. Ik scheid bijna al mijn plastic maar 

niet mijn drinkpakken. Reden: in de drinkpakken zitten melkproducten 

en die bederven en gaan stinken. Plastic kan je rustig bij elkaar 

proppen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ik zou het rettig vinden om op de hoogte gehouden worden van de 

voortgang mbt afval scheiden. Regelmatig info  vanuit Gemeente of 

Spaarnelanden zou handig zijn. Dat is iedere keer een 

reminder/opfrisser van de kennis.  

 

Wel apart dat er in het stadscentrum geen afvalbakken zijn voor 

gescheiden af. Costa Rica heeft dat bv wel. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

In de buurt gewoon weer terug naar een geschikt aantal 

restafvalbakken, bij de AH de overige bakken centraal plaatsen zodat 

daar al het gescheiden afval ingezameld en opgehaald kan worden. 

Eens een keer écht luisteren naar de klachten uit de buurt en deze niet 
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wegwuiven. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

In de groenbakken op straat tref ik vaak zaken aan, welke er niet in 

thuis horen, zoals brood in verpakking, dik snoeihout, chips in 

verpakking, grijze vuilniszakken. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

In de groencontainers op straat worden normale plastic zakken 

gedumpt. Naast de ondergrondse plastic container wordt veel 

afvalzakken en grofvuil gedumpt. Bel regelmatig spaarnelanden om op 

te ruimen. De groencontainer , de ondergrondse plasticcontainer en de 

restafvalcontainer liggen veel te ver uit elkaar. Ik ben 20 min. Bezig 

het afval weg te brengen postcode 2013 BX 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

In de Stuverstraat wordt inhoud van de plastic container verbrand 

omdat er te veel rest afval in zit!!! Maar deze container is ook een 

gewone restafvalcontainer, te openen met een pasje!! Het verre lopen 

met het restafval is voor de haastige twee-verdieners met drie 

schoolgaande kinderen blijkbaar te omslachtig. Hele domme, arrogante 

bezuiniging dus. Oplossing heel simpel: zet er een echte plastic 

container neer waar geen huisvuilzakken inpassen!!!!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

In English sorry — I really have a problem that all the restval bins were 

removed leaving on one for such a large area. I totally agree that we 

should recycle but also throwing away your other rubbish should not 

be so difficult. I now have to take the rubbish in the bakfiets as the 

bins are too far away, the bags are too heavy and they break. This is 

NOT handy at all. Please can we have arestval bin nearer to my house 

on the Zijlweg! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

In mijn situatie, is het volstrekt onduidelijk waarom de plastic 

container dichtbij mijn huis staat en de restcontainer (veel zwaardere 

zakken) een stuk verder weg (meer dan 100 'm.) Het was 

omgekeerd..... 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

In onze wijk is een restafval container verwijderd, in de Stuverstraat. 

Ik merk dat, met name de oudere bewoners in onze straat, de afstand 

naar de nieuwe locatie te ver weg vinden. Als dan ook de 

restafvalcontainer vol zit, levert dit extra ergernis op. Ik zou 

Spaarnelanden aanbevelen om de restafvalcontainer in de Stuverstraat 

weer terug te plaatsen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Inderdaad staat de bak voor restafval erg ver weg, als je met een 

zware zak moet lopen , die soms nog wat lekt is dat erg vervelend, 

zeker als je die zak ook weer mee terug moet nemen, wat toch een 

aantal keer is voorgekomen. De bakken voor plastic en papier, GFT 

staan bij ons ,Stuverstraat, aan het eind van de toch wel zeer smalle 

straat, waardoor je regelmatig zit te trillen op je stoel omdat er zo'n 

grote auto in de straat rijdt, heen en terug .Ook niet erg prettig. De 

straat zit inmiddels vol met kuilen. De GFT bakken t.o. De Stuverstraat, 

op de Garenkokerskade bij nr 33 / 31 staan zo dicht op de weg dat het 

daar levensgevaarlijk is om daar je groente etc. Weg te gooien, het is 

wel een prima plek om daar meerdere bakken neer te zetten , mits ze 

verder van de weg geplaatst worden en die in de Stuverstraat zelf weg 

te halen, scheelt ook weer parkeerplekken. Laatst heb ik een mail 

gestuurd over de volle restafvalbakken naar Spaarnelanden maar nooit 

een reactie ontvangen, niet netjes 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Information over de afval scheiding in de ‘Welkom en Haarlem’ brief 

lijkt me heel handig 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder It would be good idea to put in place GFT containers with scan 
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verbetering because often they smell or are too full and in the summer it causes 

few issues 

 

Place good leaflets on the bin so people are aware what should not go 

in 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Jammer dat we het vele groen, zoals klimopsnoeisel niet kwijt kunnen. 

Gaat nu bij het restafval, omdat de groenbakken daar niet geschikt 

voor zijn, Verder zijn we goed bezig 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Jazeker: ik zou inzetten op het aanbieden van zindelijkheidstrainingen. 

Mijn kinderen hebben allebei nog luiers en als ik zie tot hoeveel 

restafval dat leidt, dan kan je daar als overheid nog veel winst pakken. 

Verder zou je meer met bewoners kunnen meedenken hoe je al die 

bakken een plek kan geven. Zo heb ik een systeem (geloof Heiko) en 

na veel uitzoekwerk blijkt dat ik er niet meer bakken in kan zetten. 

Maar wellicht zijn er slimme oplossingen/trucjes. Zo staat mijn 

papierbak onder de oven. Verder zie ik veel buren die nog geen afval 

scheiden omdat ze zeggen dat omgekeerd inzamelen niets oplevert. Ik 

denk dat een betere motivering waarom dat wel is (als dat zo is?) Er 

wel voor kan zorgen dat meer mensen meedoen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Je kreeg opmern gegeven momenten ondergronden containers maar 

nu staan er ineens heel veel van die rol bakken ipv de containers. De 

aantrekking dat mensen vuil ernaast gooien word steeds groter 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Karton container is te klein en vaak vol. GFT ook en gaat stinken. 

Restafval vaak vol. Niet veel opties hier. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Let op de hygiene bij de gft bakken! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Liefst een paar plekken in de wijk waar álle containers bij elkaar staan, 

zodat je niet naar 3 verschillende plekken hoeft te lopen om je afval 

kwijt te raken. Dat verkleint ook de kans dat mensen (bijvoorbeeld) 

hun plastic in de GFT-bak gooien, omdat die er wel staat, maar een 

plastic container niet. En uniformiteit in de uitvoering/vormgeving van 

de bakken, dus niet de ene keer in de grond, dan weer er boven; niet 

de ene keer geen pasje, dan weer wel. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Meer ondergrondse containers voor restafval, ook ondergrondse opslag 

voor gft (ipv de groene bakken die stinken en ook het aanzicht vd 

straat vervuilen), ook voor glas, papier en plastic (alle materialen op 1 

punt kunnen inleveren), vaker containers legen (doordeweeks en ook 

in weekend) betere bereikbaarheid tel.nr op containers (bv ook in 

weekend bereikbaar). 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Meer restafvalbakken en GFT ook onder de grond want heel veel 

mensen gooien alle vieze goore troep in de GFT 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Men zegt dat de containers een volmeldsysteem hebben, maar ze zijn 

te vaak vol. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Met name de groencontainer is regelmatig vol.  

Als een container op vrijdag vol is, dan wordt hij op zijn vroegst 

maandag geleegd. Zelfs als je om 12 uur belt wil dat niet zeggen dat 

hij dezelfde dag nog wordt geleegd.  

Dat betekent drie dagen dat mensen hun afval naast de container 

zetten. Mijn huis staat naast de container. 

Zeer vervelend. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Mijn afvalcontainer is erg vaak vol. Ik weet dat het niet de bedoeling is 

om zakken achter te laten, ook ihkv meeuwenoverlast, maar het is ook 
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erg moeilijk te doen om elke dag opnieuw met je vieze zak erheen te 

lopen om te kijken of het nu wel kan. IS er misschien een digitaal 

systeem te bedenken waar je online kunt zien welke bak aangeeft vol 

te zitten, en welke er eventueel nog plek heeft? Daarnaast: waar kan 

een mens nu anders zijn vuil nog kwijt als een bak vol zit nu alles met 

pasjes gaat? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Mijn opmerking is dat de gemeente in al zijn communicatie met een 

zeer belerende vinger de brieven schrijft naar ons bewoners terwijl de 

voorzieningen voor het scheiden van ons afval slecht zijn uitgevoerd. 

Te weinig bakken, voorzieningen en geregeld is dan ook een GFT-bak 

of restafvalbak vol. Mensen zetten hun afval dan naast de bak neer 

met gevold dat ik nu een paar maanden later een brief krijg dat er een 

rattenplaag is bij de Brouwersvaart....daar sta ik dus niet vreemd van 

te kijken! Een goed initiatief maar zeer slecht over nagedacht en 

uitgevoerd door de gemeente Haarlem! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Mijn opmerkingen / tips:  

Prima hoor dat er papierbakken in de buurt,  straat dus, zijn gekomen, 

maar.....dit zijn niet dezelfde als bij de supermarkten!! Wat een 

ongelooflijk onhandige kleine opening! Dit wekt ergernis en dus niet 

goed scheiden van afval op. Mensen gaan dan toch die net te grote 

opgevouwen kartonnen doos er naaat zetten, het gebeurt zelfs in " 

ons" keurige straatje. Het is heel lastig om zo je papier kwijt te 

kunnen. 

En de groenbakken vind ik ronduit smerig, ik doe er wel braaf mijn 

groenafval in, maat de klep kan ook niethelemaal open, ik leeg een 

klein groen emmertje erin, gaat onhandig. Ik ga echt niet iedere keer 

die dure groene plastic zakjes kopen om in datemmertje te doen, ik 

betaal genoeg voor de vuil nis verwerking vind ik.  

Plastic enz verzamelen gaat goed, ik twijfel nog wel aan bepaalde 

dingen, het lijkt mij goed als we zo doorgaan met scheiden, wat een 

goede zaak is, dat er op alles wat je koopt duidelijke tekentjes, in 

kleuren oid komen, zodat je in 1 klap kan zien wat waar inhoort. 

Verder blijf ik het een wrg lelijk straatbeeld vinden, die groene bakken, 

ook nog eens hier in de buurt op een gevaarlijke plek, op hetgras aan 

de rand van een weg ( garenkokerskade), je moet echt oppassen als je 

je omdraait of je niet onder een auto of fiets, of wat dan ook loopt. Ik 

zou mijn kind dat klusje daar niet laten uitvoeren, te eng. Dus 

daarmoet ook overnagedacht worden, staan die dingen veilig EN, 

verstoort het niet het mooie straatbeeld. ( ja, dus ook in dit geval) 

Kortom, prima dat scheiden, maar is dat nou echt een klusje voor de 

burger? Zo specifiek zoals men het nu bedacht heeft? Zijn er niet heel 

veel mensen die het verkeerd doen, bewust of onbewust? Is hetniet 

veel handiger, en voordeliger, om alles maar gewoon teverzamelen 

van afval en het dan te gaan verwerken, scheiden?? Dat laatste lijkt 

mij logischer! En voordeliger uiteindelijk. Want, dan weetje zeker dat 

het allemaal goed gaat gebeuren! 

Nu slepen we toch weer met potjes en flessen naar deglasbak, en nee, 

plaats ook nietnog eens glasbakken in de buurt, dat bedoel ik niet. Ik 

wil alleen maar zeggen, ik begrijp dat als deze plannen besloten zijn, 

dat je ergens moet beginnen, maar dit is gewoon uiteindelijk niet 

handig. Ik hoor om me heen, oh, groen doe ik niet, oh papier, ja, soms 

wel, soms niet. Scheidt alles op 1 grote verzamelplek! De mensen die 
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echt,  serieus, scheiden doen dat toch wel! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Misschien heb ik het gemist, maar de volgende keer zou ik iets meer 

inspraak wel waarderen. Ik heb een redelijk klein appartement en het 

is voor mij lastig om alles ter scheiden vanwege de ruimte. Ik heb wel 

gekeken naar een andere vuilnisbak, maar deze zijn vrij prijzig voor 

ons. Misschien is het een idee om geschikte vuilnisbakken te 

verstrekken aan de mensen. Er zijn ook mensen die rolcontainers tot 

hun beschikking krijgen. Waarom dat geen oplossing voor in huis? 

 

Ik hoop dat ik de hippe prullenbak win en op deze manier toch volop 

mee kan werken aan het scheiden van afval, want nu beland mijn afval 

vaak in de restafvalbak. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Na een aanloopperiode werkt het naar behoren. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Nee, het is goed zo. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Nee, vooral zo doorgaan. Het scheiden van afval is erg belangrijk. Wij 

zijn een groot gezin en door alleen al het afval te scheiden, hebben we 

maar 1 volle vuilniszak restafval per 2 weken. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Niet alleen de restafval is vaak vol ook de papiercontainer zit echt vaak 

vol. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Niet mijn mailadres gebruiken voor reklames of zoiets graag. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Nu afval op 4 plekken, dat moet eigenlijk op een verzamelpunt 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Nu hebben wij 2 plastic containers in de straat. Misschien zou dit 

veranderd kunnen worden in 1 plastic en 1 restafval. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Nu het weer warmer wordt, merken we dat er meer vliegen rond de 

groene bakken hangen.  

Het zou handig zijn de informatie over afvalscheiding ook in andere 

talen te geven, er zijn n.l. Nogal wat expats en airbnb-ers in de wijk. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Of u kunt zorgen dat de restcontainer op tijd geleegd wordt, zeer 

hinderlijk als deze vol is. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Om mij heen zeggen mensen regelmatig waarom doe je dit allemaal, 

mijn keuken is rommelig door verschillende tasjes maar ik vind het 

belangrijk voor de natuur en toekomst van onze kinderen. Iedereen 

moet "gedwongen" worden om afval te scheiden, anders voelt het als 

druppel op een gloeiende plaat! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Onze dochter had een keer een volle vuilniszak met restafval naast de 

container voor restafval gezet omdat die vol was. Er stonden meerdere 

zakken naast. Ze ging op vakantie en wilde de volle zak niet mee terug 

naar huis nemen. Een paar dagen later lag er een bericht van 

"Handhaving Gemeente Haarlem" in de brievenbus. Ze hadden haar 

naam in de zak gevonden op een envelop.  Na haar vakantie belde ze 

en kreeg een boete van ruim 100 euro! Ik vind dit buitenproportioneel. 

Ze had ook eerst een waarschuwing kunnen krijgen. Dit wilde ik toch 

even kwijt! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Ook andere containers(plastic en Gft en papier) zijn regelmatig vol, 

vooral papier 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Opvallend is dat mensen regelmatig afval naast een volle container 

neerzetten. Wellicht is het een idee om op de container te zetten waar 

de dichtsbijzijnde andere containers zijn. Verder tref ik in 

groencontainers ook regelmatig zwarte vuilniszakken aan ( met 
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onbekende inhoud), blijkbaar is dit ook onduidelijk bij mensen. Boetes 

zijn een ultiem middel, maar soms wel heel effectief. Hoewel ze af en 

toe wel worden uitgedeeld, zou dit wellicht ook verscherpt kunnen 

worden. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Papier afvalbak is vol vaker dan de restafval 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Papierbak wordt te weinig geleegd. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Plastic container is heel vaak vol. Kan soms dagen duren !!  

GFT bakken kunnen vaak maar stukje open om dat beugel in de weg 

zit en bijna dicht blijft.  

GFT bakken zijn vaak vies met veel vliegen 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Plastic container wekelijks vol. 

Gft wekelijks vol. 

Er ligt nu veel zwerfafval rond de bakken. 

Gft bakken zwermen met vieze grote vliegen.Met dit mooie weer, veel 

stank. 

De buurt wordt er niet schoner op 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Plastic container zit regelmatig vol. Ik zou willen dat het melden heel 

simpel via een app zou kunnen waar je op basis van je locatie gewoon 

de bak in kwestie kunt aanvinken. En ook fijn als er dan snel actie op 

wordt genomen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Rest afval container mag dichter bij mijn woning. 2013BL, 3a 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Restafval moet regelmatig geleegd worden 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Restafval voorlopig vaker legen totdat mensen er aan gewend zijn. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Restafval zit veel te vaak vol of heeft storing. Omdat ik er ver mee 

moet lopen is dit heel hinderlijk. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Rond om de afvalbakken is het vaak smerig. De bakken worden niet 

schoon gemaakt door spaarnelanden, of 1 maal per. In Alkmaar zijn de 

afvalbakken versiert met en soort fotoprint en dat geeft al een heel 

ander beeld aan die spuuglelijke afvalbakken. Misschien is dit een idee 

voor de gemeente Haarlem 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Scheiden bij de bron beperken. Papier zou toch eenvoudig bij plastic 

en. Lik moeten kunnen 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Scheiden van afval prima. GFT bakken drama!Zeker bij warm weer, 

vies,vliegen, stank! Als mensen hun tuin gaan doen waar alle tuinafval 

kwijt? Dit is nog niet voorgekomen maar dit gaat zeker gebeuren 

wanneer er volop gesnoeid gaat worden. Heel vervelend als plastic 

container vol zit, mensen zetten helaas hun troep naast de container, 

plastic vaak vrij licht, dus bij wind alles weer door de straat. 

Verpaupering het gevolg. GFT bakken armoedig gezicht in de straten. 

Overigens vervelend dat wij van alles moeten scheiden en 5  straten 

verder kan alles nog bij elkaar worden gegooid. Snap best dat niet 

alles in een keer omgezet kan worden maar frustatie hierom is er 

zeker. Wordt het niet eens tijd om de voesdelindustrie aan te pakken? 

Lijkt me veel logischer. Zij zijn diegene die voor al die plastictroep 

zorgen...... 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Soms zijn bakken vol, maar voor andere containers, die niet vol zijn, 

zijn onze passen dan niet geschikt. Ik zou het fijn vinden als er 

meerdere opties zijn zodat ik het niet mee terug naar huis hoef te 

nemen. En de zakken voor gft zijn echt waardeloos. Die scheuren aan 
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alle kanten. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Spaarnelanden kan op afstand zien of een bepaalde container voor 

restafval vol is of niet. Die informatie zou ook voor het publiek 

toegankelijk gemaakt moeten en kunnen worden. Ik wil kunnen 

"inloggen" op mijn rest afval container om te zien of-ie vol is of niet. 

Spaarnelanden moet hiervoor een portal maken waarop de gebruikers 

kunnen zien of de container vol is of niet. Dan weet ik of ik mijn vuil 

kwijt kan. Nu gebeurt het me regelmatig dat ik voor een volle 

container sta. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Storend is frequente zware verkeer voor de afvalcontainers. 

Schilderijen hangen zowat dagelijks scheef. Nog storender zijn de 

foeilelijke groenbakken die oceral zijn geplaatst, tot op de prachtigste 

plekken. Storend en ontsierend. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Terug naar zelfde capaciteit voor restafval. Ik en veel van mijn buren 

ergeren zich rot aan t feit dat de restafvalcontainer vrijwel altijd vol zit 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Tip: er is in onze wijk een te kort aan restafvalcontainers. Niet 

iedereen scheidt zijn afval, we hebben veel  bovenwoningen in de wijk. 

Niet iedereen wil meerdere prullenbakken in zijn keuken hebben, ik 

ook niet. Maar op mijn kleine balkon is het ook geen gezicht en te 

weinig ruimte.(stank) 

opmerking: omdat er vuilniszakken naast de restafval container wordt 

neergezet (ik kijk er naar vanuit mijn keukenraam) zitten er in de 

ochtend(6 uur) krijsende meeuwen en deze trekken de zakken stuk n 

dan is het een rotzooi op de straat. Hier maak ik mij grote zorgen 

over; hygiëne, muizen en ratten, ziekten..... Dat willen we niet. We 

willen een nette straat en geen vuilnisbelt toch??  

Spaarnelanden en ook de gemeente Haarlem moeten hiervoor een 

betere oplossing voor vinden. Hier betalen we tenslotte belasting 

voor!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Twee dingen. Door de wisseling van containers, staan er nu vaak 

restzakken of troep bij de gtf bakken (voormalige plek restcontainer). 

Dat is heel irritant.  

Daarnaast zou het handig zijn om een soort zak te hebben voor kleine 

huishoudens om plastic te scheiden. Een die je op kunt hangen ofzo. 

Nu moet ik zelf steeds op zoek naar allerlei oplossingen om het klein 

plastic te verzamelen en daardoor denk ik wel eens 'doe maar in de 

grote zak'. Daarnaast valt me op dat u geen vragen stelt over glas? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

U stelt een aantal vragen over de restafval container. Nooit eerder is er 

zoveel zwerfafval geweest op deze plaatsen. Van belang zijn ook de 

plaatsen van de overige containers. Die liggen in ons gevan ( 

Bilderdijkstraat) ongelofelijk ver uitelkaar. Dus de plastic container en 

de glascontainer bijvoorbeeld zit zo’n afstand dat die slechts met de 

auto is te overbruggen. En dát is nu noet bepaald milieu vriendelijk. 

Gescheiden afval inleveren kan alleen maar succesvol worden als de 

verschillende containers nu juist NIET gescheiden staan opgesteld. In 

de huidige situatie is voor mij de test mislukt en ik zie uit naar het 

stoppen ervan. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Vaak onduidelijk wat je met zogenaamde bio-plastic moet; bij de een 

staat GFT (is dat wel zo?) Bij de ander staat dat het bij het plastic afval 

moet (terwijl er soms ook staat dat dit juist NIET moet) 

Kortom: een hoop onduidelijkheid. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder Vaker controleren in buurt mbt deponeren vuiniszakken door 
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verbetering bewoners! Naast container. 

Brief sturen en bewoners nog eens wijzen op, dat daar waar containers 

staan ook je eigen buren zijn die  daar last van hebben. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Vaker de afvalbakken legen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Vaker de restafvalbak legen, met dit hete weer zit ik vaak dagen in de 

stank omdat ik mijn vuilnis niet weg kan brengen. En strenger worden 

op mensen die hun vuilnis ernaast zetten als hij vol is. Er komen 

steeds meer meeuwen en straks word het echt een probleem. En ook 

bekeuringen voor de mensen die hun auto op de hoek zetten waardoor 

de vuilniswagen er niet langs kan! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Vaker doen dit soort dingen; gewoon blijven communiceren. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Vaker legen en bewoners beter voorlichten. Ik vind het echt heel erg 

om te zien dat mensen hun volle zakken nu of bij het GFT dumpen of 

naast de bakken zetten als deze vol zijn. In het warme weer stinken de 

GFT bakken heel snel. Dus graag ook schoonspuiten 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Vind het een nobel idee om afval te scheiden....., echter nà het lezen 

van de instructies kwam ik al bij een gebruikt thee-zakje op een 

probleem. Het label, het touwtje en het zakje zelf dient gescheiden te 

worden. De gebruikte thee dient in een andere container te worden 

gedumpt. Rest nog het metalen nietje, waarmee het label aan het 

touwtje is bevestigd, wat dan bij het milieu-plein dient ingeleverd te 

moeten worden. Als notoire thee-liefhebber geeft zoiets nogal wat 

rompslomp, vooral om die metalen nietjes op te sparen om ze nà 

verloop van tijd bij het milieu plein aan te bieden....!!!!! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Voor sommige ouderen die ik ken, is het lastiger om afval te scheiden 

en ver te moeten lopen met restafval. Deze mensen zijn ook degenen 

die geen tot weinig gebruik maken van internet, dus deze enquete is 

naar mijn idee niet representatief. Ik denk dat u naar leeftijd moet 

vragen van de invullers, en wellicht de doelgroep boven de 70 apart 

benaderen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Voornamelijk de volle afvalbakken zijn vervelend. Je kunt dan ook niet 

bij een andere afvalbak terecht. Het zou fijn zijn als het vuilnis vaker 

wordt opgehaald en de pas ook op omringende containers werkt. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Waarom wordt alleen over het restafval gevraagd?? De overlast 

ondervinden we van de GFT, papier- en plasticbak, deze staan pal 

naast ons huis. De klep van de papierbak maakt herrie, wordt door 

sommige mensen ook midden in de nacht gebruikt... De GFT en ook 

plastic worden zeer slecht geleegd waardoor mensen afval ernaast 

zetten en er naast ons huis troep ontstaat. De GFT bak geeft veel 

stankoverlast, mede omdat hij vaak dagen lang niet geleegd wordt. 

Ook wordt er grofvuil en soms een gebroken glasplaat neer gezet wat 

er dan dagen lang blijft liggen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Wat goed dat jullie dit onderzoek uitvoeren! 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Wat jammer is dat mensen afval in de verkeerde container doen, met 

name de GFT. Is het een idee om alle containers bij elkaar te zetten 

zodat het makkelijker is om het afval in de juiste container te doen? 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

We moeten vooral zorgen dat we minder afval genereren. 

Er wordt véél te veel en véél te goed verpakt. 

Ook verpakkingen die uit meerdere materialen bestaan (koffie in 

vacuem zilverpapier, mét plastic ventiel en dan nog papier eromheen 
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....) Je zou het gewoon niet goed moeten vinden dus afschaffen en dat 

kan alleen als je het verbiedt, tsja! We hebben het er zelf naar 

gemaakt, zou ik zeggen. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Wij hebben op ons senioren complex kopsstraat 5 t/m 39 geen 

plastic/papier container en moeten   

 

dit zelf naar de spoorwegstraat brengen (oud papier wordt ingezameld 

voor de honk/softbalclub) 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Wij merken in onze buurt dat de papierbak heel snel vol zit of er grote 

kartonnen dozen ingeduw worden door winkels en het vast komt 

Te zitten 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Wij wonen Gaelstraat. Graag zien wij een van de bakken in het begin 

van de pieterkiesstraat terug veranderen in een rest afval bak.Of maak 

een restafvalbak aan het einde van de burgemeester sandbaergstraat 

Is nu een plastic bak. 

Graag zien wij de reactie van Spaarnelanden tegemoet 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Zelf hebben wij een tijd een wormencompostbak gehad. Dit systeem 

composteert veel efficiënter en de compost is 100 procent her te 

gebruiken. Het zou geweldig zijn om dit als alternatieve groene bak 

aan te bieden/met korting te kunnen kopen.  

 

Een andere opmerking: Volgens bronnen wordt plastic en restafval wat 

gescheiden wordt, uiteindelijk bij Spaarnelanden alsnog (voor een 

groot deel) verbrandt. Het lijkt dus alsof de burger moet scheiden om 

economisch en goedkoper afval te kunnen verwerken. Wij hebben dus 

onze vraagtekens naar dit "geweldige" afval scheiden en in hoeverre 

afval geupcycled wordt. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Zie mn voorgaande antwoorden 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Zoals aangegeven woon ik in een klein appartement waar 

afvalscheiden onmogelijk is. De restafvalcontainer is te ver weg 

geplaatst en de groenbakken vind ik geen mooi gezicht in het 

straatbeeld. Er zijn nu 4 verschillende locaties op totaal andere plekken 

om je afval te deponeren. Erg onduidelijk allemaal. En erg ver lopen 

allemaal. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Zoals gezegd ik ben blij met de gft-bakken en met het feit dat ze 

dichtbij staan, waardoor je ze dagelijks kunt gebruiken (ik heb een 

kleine keuken en hoef dan geen extra gft-bak te plaatsen). Ik zou het 

stukken handiger vinden als er één plek was waar ik afval kwijt zou 

kunnen. 

Wat me ook stoort is dat op de gft-bakken niet staat dat je er geen 

plasticzakken met gft in moet stoppen. Dat gebeurt met enige 

regelmaat. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Zorg voor een adequaat lossysteem, op deze manier is het vragen om 

zwerfafval en hoge irritatie van gebruikers. Verder zal het aantal 

containerpunten moeten worden verhoogd om minder snel verstopt te 

raken 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Zorg voor sensoren in de afvalbakken zodat er automatisch een bericht 

naar spaarnelanden gaat als bakken vol zijn 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Zou er misschien net als in Overveen een ophaaldienst in het leven 

kunnen worden geroepen om plastic eens per 1-2 weken op te halen. 

De plastic afvalzakken kunnen dan gratis opgehaald bij de Watertoren. 
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En voor verfafval weer een ophaaldienst 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Zou prettig zijn als er een extra bak komt voor restafval in de buurt, 

omdat het er nu vaak naast staat als hij vol is. Ik neem zelf het 

restafval mee terug naar huis, of loop verder naar de volgende bak. 

In de GFT bakken gooien buurtbewoners gewoon plastic en restafval. 

Zou denk ik aan te bevelen zijn om nogmaals via een flyer oid de 

buurtbewoners te informeren waar ze alles weg kunnen gooien en 

waar ze heen kunnen als de container voor restafval vol zit. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Zouden jullie op de gft bakken duidelijker kunnen aangeven dat hier 

geen gewone plastic vuilniszakken indoen. Mensen scheiden wel hun 

tuin afval maar gooien het in plastic vuilniszakken weg. Misschien hier 

extra voorlichting over geven. 

Gk/Hk - Hoogbouw zonder 
verbetering 

Zowel de restafvalcontainer als de papiercontainer is regelmatig vol. Ik 

vind dat niet kunnen. Mensen slepen hun tassen en zakken soms van 

2-3 hoog naar beneden, dan sleep je het niet graag mee terug. Vooral 

voor ouderen vind ik de afstand naar restcontainer bezwaarlijk en de 

groencontainer heeft geen pasjes systeem en daar kan dus van alles 

ingegooid worden door een ieder die langsloopt 

Gk/Hk - Laagbouw Aanbod kleinere container zou goede oplossing zijn. Ik overweeg nu te 
stoppen door te grote container. Dit gaat wellicht ten koste van het 
scheiden afval. 

Gk/Hk - Laagbouw Afgezien van de volle container in het weekend en het feit dat na 

leging de zakken die ernaast geplaatst zijn, blijven staan, niets . We 

hebben zelf maar eens per 3weken een zak restafval. 

Gk/Hk - Laagbouw Afval scheiden kan volgens mij makkelijker. Al het afval in bakken 

scheiden zoals nu met de ondergronds containers ook het restafval. 

Meer punten maken in de wijk dan heb ik niet meer die grote bakken 

in de voortuin, want ik vind het lastig dat de maat zo groot is. Het 

neemt veel van de tuin weg. En is volgens mij ook meer werk om op te 

halen. Wat mij betreft alles ondergronds en een hele,rij verschillende 

bakken naast elkaar.de tuin weer gebruiken waar hij voor is 

Gk/Hk - Laagbouw Bij de Dekamarkt Gedempte Oude gracht verkopen ze biovlees met op 

de plastic verpakking een sticker dat de verpakking in de GFT bak 

mag,het plastic is biologisch afbreekbaar.Ik heb Spaarnelanden 

hierover gebeld,zij kunnen hier niets mee. Ik begreep dat biologisch 

afbreekbaar niet zomaar in de gftbak mag.De chef Deka blijft zeggen 

dat het wel mag.Graag een oplossing over deze onduidelijkheid. 

Gk/Hk - Laagbouw Dat jullie van 3 afvalcontainers naar 1 zijn gegaan is een slechte 

inschatting van de werkelijkheid. 

Gk/Hk - Laagbouw De afvalbakken voor groen afval aan het begin van de Burgemeester 

Sandbergstraat  zijn overtollig. Het wordt vaak gebruikt door 

passanten om er blikjes, flesjes, chipszakken en ander troep in te 

gooien.  - belangrijk is dat de ondergrondse containers vaak worden 

geleegd. Anders wordt het een zooitje rondom deze containers  - 

handhaving is belangrijk. 

Gk/Hk - Laagbouw De nieuw geplaatste papierbak, voorheen rest, staat op een looproute 

en wordt veel gebruikt voor restafval zoals blikjes 

Gk/Hk - Laagbouw Door deze enquete weet ik pas dat drinkpakken en blik ook bij plastic 

mogen!! 

Gk/Hk - Laagbouw Een extra gft-punt zou handig zijn voor als de groenbak vol zit. Dat is 

regelmatig met tuinafval. 

Gk/Hk - Laagbouw Een gezellige kleur van de bak Nu is het zo een grijs lomp ding 
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Gk/Hk - Laagbouw Geef bewoners de mogelijkheid om voor een kleine bak te kiezen, weg 

met dit waardeloze gedrocht dat spaarnelanden al onnadenkend had 

aangeschaft en al jaren in huis had. 

Gk/Hk - Laagbouw Goed bezig ! 

Gk/Hk - Laagbouw Goed dat Haarlem zo milieubewust bezig is. 

Gk/Hk - Laagbouw Het zou handig zijn als je er ook glas  in kwijt kunt. 

Gk/Hk - Laagbouw Ik ben heel tevreden met dit systeem, lekker doorgaan zo. 

Gk/Hk - Laagbouw Ik ben wel tevreden over het nieuwe afval systeem maar ik zou graag 

mijn glas afval ook in een bak aan huis kwijt willen, nu loop je daar 

nog mee te slepen. 

Gk/Hk - Laagbouw IK vind het werkelijk erg vervelend dat de restafvalcontainer zo ver 

weg van mijn huis. Ik heb gehoord dat mijn buren dat konden wijzigen 

maar weet zelf niet hoe ik dat moet doen. 

Gk/Hk - Laagbouw Kleinere bakken graag , elke week legen en restafval dichterbij aub . 

Gk/Hk - Laagbouw Mijn grootste probleem blijft verschillende bakken om te scheiden dus 

die brabantia lijkt me erg fijn :) 

Daarnaast wil ik kwijt dat een hoop mensen maar gewoon hun zakken 

neerzetten als de restafval container vol zit. Hierdoor wordt het een 

zooitje op straat en zeker gezien de meeuwenplaag hier. Misschien is 

de frequentie iets te laag van het ophalen. Maar door de nieuwe 

container hoef ik zelf wel een stuk minder omdat nu makkelijk zaken 

zoals blikjes pakken en papier niet meer in de prullenbak verdwijnen. 

Dat is wel een positieve ontwikkeling. 

Gk/Hk - Laagbouw Misschien gratis reiniging van de gft-bak aanbieden? :) 

Gk/Hk - Laagbouw Nee, vind het prima zoals afvalscheiding icm duobak en afvalcontainer 

nu is geregeld! 

Gk/Hk - Laagbouw Op een aantal vragen heb ik "weet ik niet" ingevuld, dit omdat wij net 

in Haarlem zijn komen wonen toen dit systeem is ingevoerd, ik ben 

dus niet bekend met het 'oude systeem' 

Gk/Hk - Laagbouw Opstakel in de tuin.Het helpt niets.Helemaal geen vertrouwen in. 

Gk/Hk - Laagbouw Reeds al aangegeven: 

Te grote bakken 

Voorzijde plaatsen duobaan is geen optie, een gebruiksvoorwerp nl 

voor inbrekers  

De ondergrondse container snel vol 

Gk/Hk - Laagbouw Vind het ieder jaar weer genant en ongemakkelijk de kerstboom 

ergens aan de straatrand te zetten of in het plantsoen voor de deur. 

Weet dat scholieren/kinderen dat soort dingen wel ophalen voor 

centrale verbranding o.i.d. Maar dat is slechts op bepaalde dagen en 

als je daags na nieuwjaar de boom buiten wil zetten zie ik hem soms 

dagen later nog ergens liggen, schaam me daar voor. Zou beter 

geregeld moeten worden, bijv. Door veel frequenter bezoek van de 

gft-afhaler gedurende die tijd. Dat stukken boomstam niet in de gft-

container mogen vind ik ook tamelijk onhandig en ik houd me daar dan 

ook niet aan, eerlijk gezegd. 

Gk/Hk - Laagbouw We zijn blij met de duocontainer! 

Gk/Hk - Laagbouw Welke zak kan ik in mijn groenbak doen, als hij dan is opgehaald dan 

is hij gelijk weer schoon. En kunnen we opnieuw beginnen met vullen. 

Meerwijk - Hoogbouw met 

verbeteringen 

Een afspraak met woningbouw maken, dat het goed verteld wordt om 
de rotzooi niet naast container te zetten. Er komen steeds 
appartementen vrij en met huisopruiming word het door familie neer 
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gezet 

Meerwijk - Hoogbouw met 

verbeteringen 

In one gebouw zie ik regelmatig mensen die moeite hebben om naar 

de restafval container he omen, en deze mensen kan helemaal niet 

naar de andere containers iets brengen. 

Meerwijk - Hoogbouw met 

verbeteringen 

Nogmaals, het idee is echt heel goed om bewuster met ons afval om te 

gaan, maar het moet wel hygiënisch, efficiënt en praktisch uitvoerbaar 

zijn. Ondergrondse containers maar verder weg gaan plaatsen is 

"burgertje pesten". Mensen zijn echt wel welwillend maar wel als het 

inpasbaar is in het drukke dagelijkse leven, anders kunnen jullie het 

beter aan een afvalverwerker aanbieden die het in 1 keer scheid. We 

betalen niet voor niets een flinke afvalstoffenheffing. 

Meerwijk - Hoogbouw met 

verbeteringen 

Persoonlijk vindt ik als oudere dat het toch moeizamer gaat als vroeger 

de meeste mensen gooien gewoon hun spullen er in en de bak in 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

(Deze tekst is weg als je nog een keer op Terug drukt; verder degelijke 
enquete.) 
Jammer dat jullie ons dwingen ("Wij Haarlemmers ...") tot iets waar 
duidelijk niet genoeg draagvlak voor is: gft-bak zit vol met grijze 
zakken en ze staan ook regelmatig naast de andere bakken (vogels); 
wordt ik straks weer de dupe met mijn gft zoals een aantal jaren 
geleden toen jullie de gft-bakken zonder enig bericht verwijderd 
hebben? De website biedt nauwelijks meer info dan de folders: waar 
moeten Hema-scheerschuim, Nivea-aftershave, doppen van Nivea-
deodorant, enz ... Heen? Op de fiets naar het milieuplein??? Vermeld 
op de website alle mogelijke producten met merk (en plaatje), laat het 
publiek er zaken aan toe kunnen voegen, waar jullie een paar dagen 
later de juiste bestemming bij gezet hebben. Want wat zijn eigenlijk de 
definities van: (kruiden)potjes, dozen/grote kartonnen verpakkingen, 
flacons, tubes, plastic bekertjes (die naast het koffieapparaat of die op 
de camping), dikke takken; niet bepaald duidelijk!! 
Waarom plastic en rest met pas, en andere niet? 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Afschaffen van plastic. Lukt tenslotte ook in Afrikaanse landen. 

(Marokko Gambia bv). Te beginnen met de plastic tasjes. Dus ook die 

waarvoor betaald 

Moet worden. Er zijn prima alternatieven. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Afstand van containers zitten vol. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Alle afvalbakken op een rij bij elkaar aub.. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Alles is ingevuld. Met name afstand tot restafvalcontainer is voor mij 

een probleem door slecht ter been. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Als je een tuin hebt kun je daar het stinkende gft afval in kwijt in een 

bak maar ik ga dat niet in een flat doen. 

Met plastic is er maar een klein percentage wat daadwerkelijk 

hergebruikt kan worden. 

Ik vind het afval scheiden onzin! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Als restafvalbak dichterbijer was geweest en dat de bakken volmaken 

dus meer bakken 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

AUB. Die scheiding instructie in meerde talen uitgeven. Als ik speek 

mijn Turks of Marokkaanse buren aan weet zij niets van die nieuwe 

scheiden regels. Bij mij in de flat zijn de GFT bakken het eerste vol ( zij 

zijn het dichtste Bij de voordeur) alles ligt er in, door elkaar. Dan is het 

de Plastic bak, die ervoor de rest afval bak was, die wordt met alle 

sortie afval vol gepropt. Als die vol is wordt de plastic zakken erbij 

gezet. Een feestmaal voor de vogels!  De rest afval is het verste lopen 

dus het lijkt dat dat te ver is voor iedereen. Zijn er ooit controle uit 
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geoefenden? 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Bak is vol en veel lopen vind ouwe systeem beter alles gwn in een bak 

nou is wat moeilijker en kost meer geld steeds meer vuilniszakken 

kopen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Bakken moeten beter werken hapert nog wel eens 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ben blij dat de container voor restafval weer op zijn oude plek staat. 

Op deze manier kan je op 1 plek allerlei soorten afval kwijt. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ben me bewuster geworden wat afval allemaal inhoudt en vind het 

scheiden ervan een goede zaak. Ik vind echter ook dat er een grote 

verantwoordelijkheid ligt bij de producenten van al dat 

verpakkingsmateriaal. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Beter de oude systeem want uiteindelijk scheiden niet veel mensen 

hun afval omdat het ver is. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Bij ons staan nu alle bakken Bij elkaar bij de flat en dat maakt het nog 

makkelijker om afval te scheiden. Hopelijk blijven alle bakken hier 

staan. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Blij als de ondergrondse afvalcontainer weer op zijn oude plek 

terugkomt. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Dat ze eigenlijk alle container bij de flat wil hebben, want het is een 

seniorenflat en het is erg moeilijk om met glas en papier ver te moeten 

lopen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De   bakken   staan  te  ver  weg,  staan  er  te  weinig  voor  te  veel  

mensen, ligt  regelmatig  vuil  en  andere  troep  naast  de zakken   

worden stuk  gemaakt  door   vogels en  andere  beesten. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De buurt protesteert en doet niet wat er gedaan moet worden qua 

scheiden ik vind het wel prima zo maar door anderen en volle bakken 

ontstaat er ongedierte en het is geen gezicht overal afval buiten het 

container en bakken er moeten gewoon meer bakken komen en 

containers 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De container voor plastic afval(forelstraat) is regelmatig vol zodat ik de 

rommel weer mee terug moet nemen! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De containers zitten vaak vol. Dat is echt een probleem en we hebben 

geen goede containers zoals bijvoorbeeld de Rouseaeustraat, jullie 

willen dat we goed scheiden maar jullie maken het ons niet makkelijk. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De eerdere wijzigingen leken niet of slecht aangekondigd. De enquête 

nu lijkt op pas wanneer het mis gaat op interesse tonen aan de 

bewoners. Deze volgorde komt slecht over. Als er eerst geïnformeerd 

zou worden en de dialoog gestart zou worden dan zou ik veel eerder 

bereid zijn om afval te scheiden. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De gemeente verplicht ons dit te doen maar de jaarlijkse 

afstofvalheffing wordt alsmaar verhoogd er staat niets tegenover als je 

je afval scheidt. Wij betalen evenveel als een groter huishouden met 

meer afval en dit is niet eerlijk en daarbij je moet verder lopen om je 

afval kwijt te kunnen als dat al mogelijk is. Afval scheiden zou pas echt 

werken als de jaarlijkse afvalstofheffing verlaagd zou worden. Tevens 

heeft de gemeente een voorlichtings middag gehouden in de zomer 

vakantie plus hierover waren we niet geinformeerd. Dus dan kan men 

makkelijk zeggen dat de meeste mensen voor afscheiding zijn maar in 

werkelijkheid niet want de meeste mensen waren op vakantie. Zo 

oneerlijk is de gemeente. Men denkt alleen maar in hun belang en niet 

de bevolking. 
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Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De GFT container is niet afgesloten en wordt veel gebruikt voor 

restafval. Het gebruik van een toegangspasje (als voor rest- en plastic) 

zou dit kunnen voorkomen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De plastic / blik / drinkpakken afvalcontainer is binnen twee weken 

terug veranderd in een gewone rest afval.. Nu hebben we geen plastic 

container meer in de buurt, terwijl ik daar toch heel veel in deed, dat is 

jammer. Toen viel het erg op hoeveel plstic/blik/drinkpakken er wel 

niet tussen het gewone restafval zitten. Het is nu raar dat  we wel een 

gft, een papier, een glas en drie rest containers hebben. We wonen 

met drie flatgebouwen en veel eengezinswoningen in de nabije buurt, 

dus die 3 rest containers zijn zeker nodig. Tot een paar jaar terug 

hadden we er zelfs 4. Nu is deze bij de grootste flat regelmatig vol. Ik 

hoop dat jullie een aparte plastic container er naast kunnen zetten. ( 

Rudolf Steinerstraat ) 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De plastic container rouleren met restafval ivm afstand zou fijn zijn. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De plastiek contener was vroeger de rest afval. En de buitenlanders 

(hier in het trappen huis van 6  gezinnen 5 buitelands) snappen hier 

niks van en zetten het er vaak naast .ik heb al vaak foto's gestuurd 

maar helaas. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De rest container zit heel ver weg voor een senioren flat. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De restafval container staat te ver. Het liefst alle containers op een rij. 

Container staat in het zicht voor het verkeer. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

De restafval container was voor mijn deur, daar moet ik nu de straat 

voor uitlopen, dat vind ik een nadeel. Plasticafval= veel lichter, is nu 

voor mijn deur. Had het liever andersom. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Doordat veel mensen uit mijn flat het TE VER vinden lopen naar de 

rest cont. Gooien zij dit in de plastic/blikcont. Ruil deze om en je krijgt 

een veel betere scheiding/resultaat. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Een extra restafvalcontainer bij mij in de buurt ,dat ik mijn zak niet 

meer mee naar huis te nemen omdat de container vol zit. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Een speciale bak en restafvalbakken vermeerderen is een tekort aan 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Een tip...het zou verstandig zijn als de GFT en de plastic container een 

kleinere opening zou krijgen. Dit voorkomt dat de bewoners hun 

restafval hier in dumpen. Wat dagelijks gebeurt en de buurt daardoor 

achteruit gaat... 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Eerst zaten er normale prullenbakken waar je alles in kon doen, deze 

hebben ze nu verplaatst. Je moet nu gaan scheiden en dat is niet 

haalbaar. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Er komt volgende week een rest afvalbak bij dus dan zal het gebruik 

van de plastic bak voor restafval hopenlijk voorbij zijn 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Er word hier bijna dagelijks afval gestort, en bij de container neer 

gezet. 

Het gebeurt volgens mij altijd in de nacht, omdat je het nooit ziet 

gebeuren, 

maar de volgende ochtend is het er. 

Vaak zijn de bakken ook vol. 

Ga eerst dat maar eens regelen, vaker legen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ga vooral zo door 
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Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Geen het gaat beter dan eerst 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Gelukkig komt de rest afvalcontainers weer dichterbij. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Gewone huizen hebben gewoon nog 2 of 3 rolcontainers,hoeven alleen 

maar aan de stoep te zetten.Maar flatbewoners moeten een halve of 

hele straat af om hun zakken in een ondergrondsecontainer te 

doen,vaak voor niets heen gelopen regelmatig vol gaat niet open en 

wordt er gewoon voor gedumpt.Resultaat vogels schuren zak open 

grote puinhoop op straat.Bij storm of wind rotzooi waait door hele 

straat.OPMERKING !!Zet ondergrondsecontainer op een centrale plaats 

vlakbij flats.Niet een hier en verderop weer een andere container.Er 

zijn bij ons containers verplaats en veel verder weg.(Denk aan mensen 

de oud of slecht ter been zijn)Vele willen gewoon de ROLCONTAINERS 

terug.Dan veel minder rotzooi op straat.Maar daar zal wel niet naar 

geluistert worden.Laat dan de rotzooi maar waaien door de straat.Een 

ander zal het toch moeten opruimen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Gft bakken voorzien van pasjes. Er wordt     niet in gescheiden. - Er is 

met de restbakken alles behalve    rekening gehouden met oudere 

mensen.    Die moeten een goeie afstand lopen met    een zak troep - 

De restbakken vaker legen! De meeuwen    slopen alles wat er naast 

staat. Dan kan je    zeggen dat ze de zakken thuis moeten    houden 

maar daar zit niemand op te    wachten... 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

GFT zakken langer houdbaar maken dan 1 week 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Glascontainers zijn er al zolang. Maar de plasticcontainer is te snel vol. 

Ernaast zetten maakt me niet blij maar mee naar huis nemen is geen 

optie als je oud en slecht ter been bent. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Goed bezig! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Graag meerdere restafvalcontainers bakken zitten altijd bomvol 

waardoor het een bende is buiten. Ik vind het oude systeem beter 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Groene bakken zitten altijd vol en stinkt enorm. Het oude systeem is 

beter toen hadden we dit niet 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Gtf container afsluitbaar maken. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Gwn 2 bakken waar alles in kan 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Handhaving in zetten voor correcte afvalscheiding. Niet waarschuwen, 

maar meteen een boete en bij elke volgende keer de boete omhoog. 

De handhavers verdienen zichzelf terug. Alle eigenaren beboeten die 

hun hond los laten lopen waar dat niet mag, die geen zakjes mee 

hebben en vooral meteen een hoge boete als ze erop betrapt worden 

dat ze de poep van hun hond niet opruimen. Iedereen bekeuren die 

een sigarettenpeuk of blikje of snoeppapiertje op de grond gooit. 

Mensen hebben het kennelijk nodig om bekeurd te worden en een 

grote pakkans te hebben voordat ze beter gedrag laten zien. 

De mensen alles bij elkaar laten gooien en dan achteraf scheiden in de 

fabriek werkt effectiever. Helaas was dat al bekend, dus veel kosten 

voor weinig resultaat gemaakt. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Heb ik speciale vuiniszakken nodig voor mijn geacheiden afval en hoe 

kom ik eraan? 
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Kan het duidelijker uitgelegd worden waar wat in moet? 

Ik moet ineens verder lopen en ik vindt het buitengewoon omslachtig. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Heel erg vervelend wanneer de container vol zijn ( 4x meegemaakt bij 

de laatste keer heb ik het naast de container gezet omdat ik haast 

heb.) De GF bakken sluiten sommigen niet goed dicht daar komen 

vogels op af en geeft veel rotzooi tevens zie ik ook dat er ook ander 

troep in zit. Ik voel mij niet verantwoord om van een ander op te 

ruimen daarom deze melding. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Heel vies 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het doet mij deugd om de restafvalcontainer terug te zien. Wat een 

goede keuze! Ik vroeg mij al af of die niet terug kon, gezien ik mijn 

restafval niet kwijt kon. Nu wel!!! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het had handig geweest als alle containers bij elkaar hadden gestaan.  

Ik ga niet de hele wijk doorlopen met verschillend afval om dit te 

kunnen scheiden. 

Ik heb ook geen ruimte om afval te kunnen scheiden. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het is bij ons geengoed idee wat er verandert is.Want de bakken 

worden ook voor rest afval gebruikt en niet waar voor ze bedoelt 

zijn.Alverscillende mails naar Spaarnelanden gestuurd om het door te 

geven.Ze hebben alle twee onze rest afval bakken weg gehaald,als er 

een terug geplaatst wordt dan is denk ik al een probleem op gelost. 

Want er moeten ruim 100 huishoudens  gebruik van maken. Ik hoop 

dat het zo snel mogelijk gaat gebeuren,anders heeft het geen zin dat  

we alles scheiden wat de gemeente ermee wil bereiken. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het is een puinhoop hier er moet meer bakken komen als eerst 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het is inmiddels gebleken dat gescheiden inzamelen niets oplevert 

maar zelfs duurder is. Voor flatbewoners is het zeer ongunstig en moet 

er veel te veel moeite worden gedaan. Zolang dit systeem gehandhaaft 

blijft kan ik er niet aan mee werken. Ik deponeer dan ook alles in 1 

container. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het is jammer dat de ondergrondse containers geregeld vol zitten. 

Mensen zetten het erbij en het gevolg is dat vogels ,eventueel ratten ( 

wonen in een gebied met veel water) aan de zakken gaan zitten. Het is 

ook jammer dat er niet gehandhaafd wordt. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het is jammer dat restafval verplaatst mensen maken r een zooitje 

van. Zonde 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het is moeilijk om alles te scheiden 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het kost ons en de buren teveel tijd en geld om verschillende zakjes te 

kopen. Ik vind dat er ook meer afvalbakken moeten komen. Het 

systeem van eerst vind ik toch wel beter. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het kost wel even moeite om de vragenlijst in te vullen (adres invullen, 

inloggen etc). Volgende keer graag in de brief aangeven hoeveel 

vragen het zijn/hoeveel tijd het kost. 

Graag begrip voor tijdelijk niet gebruiken van GFT bak in de keuken in 

verband met muizen! (of tips) 

GFT bak bij mijn flat is open en wordt vaak gebruikt door 

voorbijgangers om ander afval in te gooien (blikjes b.v.) 

Zie regelmatig mensen melkpakken in de papierpak gooien (omdat ze 

denken dat dit papier is), graag uitleg hierover, want volgens mij is dit 
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niet de bedoeling. 

Geef ook info wat mensen met grote dozen moeten (karton), staan nu 

vaak naast de papierbak. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het stinkt we moeten meerdere bakken hebben ik vind dit systeem 

kunt het was eerst veel beter 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het volume plasticafval is aanzienlijk toegenomen en neemt nog 

steeds toe. Het plastic zwerfaval zie je steeds meer. 

Dit is geen goede ontwikkeling.Het volume plastic afval moet kleiner 

worden!. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het was eerst veel gemakkelijker. Ik zou graag willen dat de ouwe 

systeem weer terug komt, want ik vind dit niet werken. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het zou een goed idee zijn om de brief ook in het 

turks/marrokaans/arabisch aan te bieden 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het zou fijn zijn als alle containers naast elkaar staan. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Het zwerfvuil is dusdanig toegenomen dat het een gevaar vormt voor 

de volksgezondheid. Het is een HEEL SLECHT idee om de 

restafvalcontainer zo ver weg te plaatsen. Als dat gewoon bij de rest 

van de afvalbakken bij de flat zou staan, is het gemakkelijker om het 

verschillende vuil in één keer weg te gooien. Nu heb je er een dagtaak 

aan. Bovendien is het voor ouderen en anderen die niet goed kunnen 

tillen en groot probleem dat de restbak zo ver weg staat. Het zou ook 

beter zijn om de groenbakken weg te halen. Mensen zijn gemakzuchtig 

en gooien enorme plastic vuilniszakken gewoon in de groenbak. Die 

puilt dan snel uit en vervolgens doen meeuwen, ratten en ander 

ongedierte de rest. Het is een enorme achteruitgang van de 

woonomgeving. Ik heb in de 23 jaar dat ik hier woon nog nooit zoveel 

troep rondom de flat gezien. Iets wat achter een bureau is verzonnen, 

werkt niet altijd in de echte wereld en dit is er een voorbeeld van. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Hier gaat het goed. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Hoewel dit een grote investering zou zijn, maar het uitdelen van een 

(grote) prullenbak met meerder vakken per woning in een flat zou 

waarschijnlijk grote verbetering geven bij het scheiden van afval. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Hou meer rekening met ouderen. Niet iedereen heeft een achterban 

die kan bijspringen. 

 

Op een flat is het erg lastig 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik ben blij met jullie inspanningen rondom het bewust en mogelijk 

maken van afvalscheiding. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik ben de ambessedeur van deze flat, niemand gaat naar restafval 

container toe, als allemaal naaste had gedaan , dan was het gelukt, 

niemand gaat daar heen, ik hoor iederdag, en onze plastic 

ondergronds afval is daardoor omde dag vol, apperaat geeft aan, wat 

doet de bewoner,s alles naaste zetten,en naar huis gaan, ik ben zat 

mensen aanspreken, bellen, mijn tel rekening loopt hoop geld, ik 

bemoie niet meer mee, ik ruim alles op van hele flat .maar ik ga niet 

meer bellen voorde volle container, vogels vligen met ze 10.tallen 

vooral meeuwen,kraain.nu is het heel warm,ik woon net  boven de 

stank, de uitgescurde zakken, alles , het is zo vies, zo 

onhygeinisch.geen een buren zijn blij met deze nieuwe ondergrondse 

systeem, in de groenbak zie ik steeds met grijze zakken, plastic 
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ceyykan van auto ruit water. Ik blijf maar uithalen, de ambtenaaren 

van gemeente Haarlem ziet schoon en veilig in zijn kantoor, maar de 

burger van meerwijk ziet in shit. Poepluiers .. Ik moest dit kwijt, ik kon 

niet anders uitleggen, graag restafval contaier naaste papier en plastic 

afval, on groen bak niet boven gronds , maar ondergronds, graag, 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik ben een bewoonster van de Rudolf Steinerstraat. Ik ben erg voor 

afval scheiden. Helaas is het in mijn straat voor velen niet duidelijk hoe 

ze moeten scheiden of ze doen het gewoon niet (taal probleem of het 

interesseert ze niet). Het zou mooi zijn als het hier beter onder de 

aandacht gebracht kan worden. Ook een oplossing voor het legen van 

de restafval container. Ik loop regelmatig door afval wat over straat 

verspreidt ligt, omdat de container te vol zit. Ook dit is weer een 

resultaat van niet genoeg afval scheiden natuurlijk, maar voordat de 

mensen het aangeleerd is, misschien toch vaker legen?  

 

Nou, kom maar op met die hippe prullenbak! Mijn keuken is er dan 

helemaal klaar voor! :D 

 

Met vriendelijke groet 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik ben heel blij dat Spaarnelanden de restafvalcontainer weer vlakbij 

de flat waar ik woon heeft teruggeplaatst 

en met mij eigenlijk alle bewoners. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik ben niet in staat om de vuilniszak zonder meerdere malen te rusten 

weg te brengen. Ook ben ik iedere keer bang dat de zak open op de 

stoel valt en wat dan?  Dan heb je nog de regen en in de winter glad. 

Op tv wordt in de consumentenprogramma's gezegd dat scheiden 

achterhaalt is en er tegenwoordig een betere en efficiëntere wijze is 

waarbij je niet hoeft te scheiden. Gelukkig wordt er weer een container 

voor restafval bij de flat gezet. Door 'm zo ver weg te zetten leek het 

sterk op  burgers pesten door ambtenaren die over de rug van 

anderen (ouderen) hun ideeën willen afdwingen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik ben sinds kort woonachtig in Haarlem, dus ik kon de vragen voor/na 
niet altijd goed beantwoorden omdat ik de oude situatie niet ken. Ik 
vind de huidige situatie erg prettig. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik ben tevrede met de situatie zoals die nu is. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik erger mij aan het gebruik gft bak men gooit er van allies in 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik ga niets scheiden totdat de restafvalbak bij de anderen plastic en 

papieren containers worden geplaatst. Ik zie van de 48 woningen in dit 

complex zie 80% niet na de restcontainerbak loopt en hun restafval 

vuilniszak gewoon bij de container plaatsen waardoor alle gevogelte op 

de restafval opkomen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik heb vaak tips gegeven maar blijkt te moeilijk om deze door te 

voeren ict technisch te moeilijk 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik kijk op de plastic container en zie dat er vuilniszakken in verdwijnen. 

Het moet voor de mensen duidelijker zijn dat er alleen plastic, blik en 

drinkpakken in mogen. Het loopje naar de overkant van de straat is ze 

waarschijnlijk te ver. In de GFT bak kunnen ze te gemakkelijk stoelen 

en dergelijke  laten verdwijnen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik mis alleen nog een glascontainer om het afvalscheiden compleet te 

maken. 
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Fijn dat de restafval weer in de buurt is en bij de andere containers 

staat. Zo hoef ik niet meerderen kanten op. 

 

Super goed initiatief! Het maakt het makkelijk(er) voor mensen om 

hun afval te scheiden! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik pleit voor enkel afvalcontainers die met een pasje te openen zijn. Zo 

voorkom je dat mensen hun afval 'dumpen' in elke open 

container/bak/kliko. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik vind dat alle containers bij elkaar horen te staan  voor iedereen 

makkelijk  te bereiken! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik vind dat er best strenger gecontroleerd mag worden wie de zakken 

restafval naast de container gooit. Hierdoor ontstaat er overlast door 

meeuwen. Er zijn veel buitenlandse culturen die het helemaal  niet 

interesseert! Deze culturen mogen zich ook in dit opzicht aan 

Nederland aanpassen, gaat het niet op een nette manier dan 

opvoeden middels boete. Hiervoor moet er aandacht zijn. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik vind dit niks , 

Als dit zo doorgaat dan maar geen gemeentelijk afval belasting meer 

betalen !!! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik vind het belangrijk als iedereen onze buurt schoon houden en 

afvalzakken niet op de grond leggen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik vind het echt schandalig dat de bakken vaak zo vol zitten of vast 

zitten en er zo weinig controle op is, nu slingert er telkens can alles 

rond 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik vind het lastig om te zien dat mensen hun afval niet scheiden en de 

hele handel maar in de dichtsbijzijnde wat voor container dan ook te 

gooien. En ik vind het ook lastig om daar iets van te zeggen want ik 

heb geen zin in burenruzie. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik vind het vreemd dat de 2 dichtstbijzijnde containers van een 12 

hoog flat en 6 hoog flat voor papier en plastic zijn. Voor restafval (de 

zwaardere zakken) moest men verder lopen en dat werd / wordt niet 

gedaan. Het lijkt mij dat plastic bij restafval minder erg is, dan 

restafval in de plastic container. Dit is de huidige situatie in de 

Forelstraat te Haarlem. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik vind ondergronds opslaan van afval een supergoed idee. Daarom 

snap ik niet waarom er opeens bovengrondse groen containers zijn 

geplaatst. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik was heel enthousiast over de wijze van afvalverwerking, daar is 

niets meer van over. Dit is misschien wel het slechtste plan dat 

spaarnelanden ooit heeft uitgevoerd. Te weinig containers, en ook nog 

te weinig legen. Regelmatig loop ik voor niets naar de container, 2 

straten door met zware luiers etc. En dan word ik ook nog geacht dat 

mee terug te nemen. Nou ik kan u zeggen als dat voor een derde keer 

gebeurd in een week ben je dat wel spuugzat! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik wil best afval scheiden, maar vind het moeilijk om hier een 

praktische oplossing voor te vinden. Als er nog goede tips zijn om dit 

op een handige manier te doen zou dat leuk zijn. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik wil graag de mogelijkheid om tuinafval kwijt te raken. 

Die groenbak is te klein 

nu gaat het in kleine stukjes in de ondergrondse container. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder Ik woon aan de overkant van een plastic/blikcontainer en zie dat heel 
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verbeteringen veel mensen de restafval daarin dumpen. 

Ik irriteer mer er mateloos aan omdat ik het zelf wèl goed doe!! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik woon aan de stresemannlaan en de enige container voor restafval 

voor onze flat is aan de overkant, voor mij niet echt een probleem, 

maar voor oudere bewoners is het een drukke straat om over te 

steken. Ook  zie vaak afval in de plastic bak verdwijnen, voorheen 

onze container voor restafval. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik woon al zolang in NLD en ik heb nooit eerder een buurt 

meegemaakt die zo smerig is 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik woon in een grote flat. Voorheen stonden er 2 restafvalcontainers. 

Nu geen op korte afstand. Wel een voor plastic en een voor papier. 1 

restcontainer op 100 meter en als die vol is nogmaals 100 meter voor 

1 andere restcontainer. Veel oudere mensen in flat. Ook zelf 

problemen met longen, dus sjouwen is lastig. Waarom beide 

restcontainers weg in de C.de Langestraat ? Veel mensen die daardoor 

restafval in groenbak doen. Meerdere buitenlandse mensen die of 

weinig of geen nederlands spreken, lezen, verstaan. Ik zie deze 

mensen niet deze enquete invullen ! En ook niet aan scheiding doen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik zie soms dat de afval container vol is. Ik vind het belangrijk om de 

afval container altijd leeg te zijn. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik zou graag nog in aanmerking komen voor een groen bakje voor 

flats. Ik kon hem nml niet ophalen toen ze gratis verstrekt werden 

omdat ik ernstig gevallen was. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik zou het erg prettig vinden als er meer containers zouden 

komen.Hier wonen allemaal bejaarden.Ikzelf ben 90 jaar .en er wonen 

hier mensen die nog ouder zijn.Die net als ik heel slecht ter been 

zijn.Dus aub zet wat extra 

containers neer. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ik zou het zeer op prijs stellen als de afvalcontainer wat dichterbij ons 

huis zou staan. Moet nu met een volle zak een drukke weg oversteken. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

In een buurt als de mijne is het  noodzakelijk om restafvalcontainer 

dichtbij te zetten. Als die verder weg is, wordt het restafval in 

dichtstbijzijnde container gegooid, ook als die voor groen of plastic is. 

Hier moet je al blij zijn dat het niet op straat terecht komt!  

Dus restafval dichtbij! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

In mijn keuken is er geen plaats voor al die verschillende soorten van 

afval. 

En als er voor elke flat nu gescheiden afval mogelijk is om te 

deponeren zal dit mij wel stimuleren. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

In onze flat, Meerwijk, Forelstraat, wordt het vuil slecht gescheiden.  

1. De restafvalcontainet is te ver. Ik hoor van veel mensen klachten.  

2. Ik vermoed dat het voor sommige mensen niet duidelijk is dat de 

GFT bak niet voor restafval is bestemd. ( De folder kan vertaald 

worden voor verschillende nationaliteiten die hier wonen. Het is niet 

gewoon voor veel culturen om afval te scheiden. Je moet dat leren en 

eigen maken. 

A. Vraag islamitische gemeenschappen en buurtcentra om te helpen 

b. Vraag buurtcentra om te helpen. 

C. Vraag de ouderen thuishulp om te helpen om dit bespreekbaar te 

maken en feedback te geven aan Spaarnelanden)  

3. Je moet als bewoner zelf containers aanschaffen om je vuil te 

scheiden. Dat is niet voor iedereen te betalen. De containers die 
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passen in je leefomgeving zijn ook aan de prijs.  

Zelf ben ik op zoek naar mijn eigen vorm om toch te scheiden zonder 

dat de kosten hoog zijn.  

Maar dan moet je handig zijn. Stukje bij beetje leer ik beter te 

scheiden en nieuwe oplossingen te vinden voor wat mij irriteert.  

 

Tip aan Spaarnelanden werknemers. 

1 Kijk wat er al wel goed gaat 

2. Zie dat het stap voor stap beter gaat 

3 ga niet meteen in de strafhouding zitten en oordelen en veroordelen, 

daar bouw je alleen maar weerstand mee op. Wil je dat het beter gaat, 

blijf dan geloven in het goede werk dat je doen en zorg dat je 

ambassadeurs krijgt die je willen steunen.  

Als je die krijgt, beloon deze dan ook. Immers zij helpen je je doel te 

bereiken. Niet iedereen ziet het belang van het werk dat je doet, ( dat 

geld voor bijna iedereen) als je het zelf maar belangrijk genoeg vindt. 

Stimuleer elkaar en geeft alle werknemers een pluim voor het werk dat 

ze doen!  

 

Succes met deze onderneming,  

 

Hartelijke groet 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

In plaats van gft afvalbak kunt u beter een glasbak en een papierbak 

neerzetten, omdat ik nu helemaal naar de winkelcentrum moet. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Is het mogelijk om er een eiland van te maken , dus alles bij elkaar 

zodat vooral oudere mensen niet zover hoeven te lopen. En dat je alles 

open moet maken met een pas en niet zoals bij ons in de c.de 

Langestraat het gft in open bakken zit zodat iedereen er afval in kan 

gooien. (altijd makkelijk als je je pas vergeten bent). 

Verder moet er meer opgetreden worden tegen mensen die hun grof 

huisvuil  te vroeg buiten zetten dit is niet fijn als je visite krijgt en met 

feestdagen. Ik hoop dat hier wat aan gedaan word. Vriendelijke groet. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ja de plastic bak wordt helaas vaak gebruikt door buren voor huisafval. 

Ik probeer deze mensen natuurlijk vriendelijk uit te leggen over de 

bedoeling van de bakken . Misschien stickers plakken in verschillende 

talen? 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Ja waarom is bij de flets niet afvalscheiding bakken aan de bewooners 

afgeleverd wand bij gewoonenwooningen krijg wel allemaal 

rolkontainers  en die vuilinszakjes zijn tegauw verteerbaar en de klein 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Jammer dat er een pasje nodig is voor het plastic maar ik snap het 

wel. Nu gaan de vuilniszakken in de groene GFT rolcontainers, anders 

zouden die bij het plastic gaan omdat dat voorheen het restafval was. 

Voor veel ouderen is de container voor restafval eigenlijk te ver. 

Het zwerfvuil neemt toe omdat de container voor restafval verder is, 

nu rapen mensen vlak voor de flat minder makkelijk wat op omdat ze 

het toch niet direct in de juiste bak kunnen gooien. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Jullie kunnen zien wanneer een container vol is en dan toch 3 tot vier 

dagen wachten voor hij geleegd word, Hoe krijgen we ongedierte door 

de gemakzucht van spaarnelanden die alleen kantoortijden willen 

werken. Ook de groen baken staan dagen vol voor ze geleegd 

worden.Dit alles gebeurt Forelstraat Haarlem schalkwijk en omgeving 

diep triest en dan nog durven vragen een enquête in te vullen ik zou 
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me diep schamen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Karton, en groenafval scheiden kan goed, maar ook nog eens apart 

restafval dan staat mijn hele keuken vol met vuilnisbakken, ik wil best 

scheiden maar dit is niet praktisch, en de restafvalcontainer staat veel 

te ver weg. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Kunt u mij een nieuwe pas verlenen, de ouwe wil niet soepel 

funtioneren. Soms moet ik 15  min staan bij de afval container met mij 

pas.Terwijl de buurvrouw met een beweging klaar is. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Last van de buren van de overkant. Komt hier haar vuil neerzetten 

naast de containers. Daar door last van vogels. Containers zijn ver weg 

voor deze flat (oude mensen die slecht ter been zijn. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Maak van de plasticbak weer een kleiner gat, waardoor mensen hun 

restafval daar niet meer ingooien ( er wonen hier ook een hoop 

mensen die de taal niet spreken, zij hebben misschien niet door dat 

het veranderd is). Zet er ook een restcontainer neer, er wonen een 

hoop oude mensen hier. Het is voor hun niet prettig als ze ver moeten 

lopen en die andere bak vol blijkt te zijn. Die vier gft bakken voor de 

flat zijn een sof omdat we nergens open prullenbakken hebben gooien 

mensen er vanalles in of ze vinden de andere bakken te ver. In ieder 

geval zit er nooit alleen maar gft in en staan ze open waardoor de 

vogels het plastic er uit plukken en eten. 

Het staat ook nog eens bij de ingang van onze mooie flat waardoor het 

nu een armoedig zooitje is. 

Haal ze liever weg of verzin een betere oplossing. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Meer afvalbakken moeten komen veel ongedierte heel vies en 

vuilnismannen moeten vaker komen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Meer bakken nodig 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Met name voor mensen op hoge leeftijd of van niet Nederlandse 

afkomst is de afvalscheiding lastig.  

Doordat container voor restafval (te) ver weg is, gooien mensen dat 

afval in de gft-bak bijvoorbeeld. Dan blijft er van mijn goede 

bedoelingen weinig over. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Misschien nog duidelijker aangeven, in verschillende talen waar wat in 

weg moet. 

En voor de plastick container niet het zelfde pasje gebruiken. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Misschien vragen gesteld op woonsituatie? Woonhuis of appartement? 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Moeten meer afvalbakken geplaatst worden er zijn te weinig en 

hierdoor komt het dat afval soms  buiten geplaatst word door mensen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Naar mijn weten wordt (werd) afval dat naast de containers geplaatst 

werd, steekproefsgewijk nagekeken op adres gegevens. Zou dit ook 

gedaan kunnen worden met de vuilniszakken die in de gft-bak worden 

gedeponeerd? De betreffende bewoners aanspreken helpt niet, maar 

een waarschuwing of boete misschien wel. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Nee nu niet meer, meeste containers staan nu voor de deur. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Nee verlopig niet, dank u. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Nee, een loopje naar de afvalbakken voor glas bij Gall en Gall, 

Schalkwijk winkelcentrum, is goede beweging. 
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Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Niet blij het is een puinhoop hier sinds nieuwe systeem 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Niet iedereen neemt het afval mee naar huis, als de restafvalcontainer 

vol is; hierdoor erg veel troep veroorzaakt door meeuwen. Daarnaast 

veel zwerfafval in mijn wijk (Meerwijk). 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Of mogen welke cadeau we mogen kiezen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Onduidelijkheid of het verzamelen van allerlei soorten plastic in 1 bak 

zin heeft, motivéért niet. De verspreide info bij de installatie was 

onduidelijk. Het functioneert niet erg. Op die groene bakken staat GFT, 

ik denk dat de meesten hier niet weten wat dat betekent. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Op de gat container ook een slot doen. Nu word er van alles ingegooid 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Op tijd de ondergrondse containers legen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Oude systeem weer terug het is een bende hier destijds was het niet 

zo 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Papier en glas verzamelden wij al lang bij de destijds bestaande 

bakken. Direct bij het ingaan van dit systeem zijn we nog beter gaan 

splitsen. Helaas heb ik het idee dat er nog altijd personen zijn die het 

niet zo nauw nemen. Het komt toch op één grote hoop terecht hoor je 

ze dan zeggen terecht. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Plasticafval scheiden blijft ingewikkeld. Het is niet altijd duidelijk wat 

daar onder valt. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Prachtige stickers op de ondergrondse bak met dreigement dat vuil 

daar neergooien een boete zal opleveren van 90€. Maar er is geen 

handhaving. Op klachten vertelt handhaving dat men alleen komt bij 

exreeeeeem overlast. Dus nu blijft de overlast onbestraft. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Restafval container met plastic container ruilen. Plastic weegt niks kan 

je zo wegbrengen. Restafval is zwaar. Rest container is veels te ver. 

We willen best mee werken maar het moet wel makkelijk blijven. Dit is 

een senioren flat. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Restafval container moet tussen alle andere afval komen te zitten. Het 

is kinderachtig en grote minachting voor de burger om restafval 

container verder weg te plaatsen. Dit is niet de juiste aanpak. Ik heb 

nu de neiging spaarnelanden terug te pesten. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Sinds de komst van de groenbakken zitten deze overvol met plastic 

zakken met allerlei huisvuil. Echt schandalig en de vogels maken er 

een bende van door de zakken stuk te pikken. 

De plastic afvalcontainer zit regelmatig vol en de meeuwen en vogels 

pikken de zakken stuk en hier wordt ook allerlei afval gedumpt. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Sinds het plaatsen van de gft bak bij onze flat aan de Costa de sol te 

Haarlem verbaas ik mij over de vele rommel die er in gegooid wordt. 

Misschien is er niet goed over nagedacht wat betreft de 

verscheidenheid van bewoners.(ouderen, buitenlands taaligen, en 

mensen met een beperking) 

ook mede omdat de glas,papier,en kledingbakken te ver zijn te vinden. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Spaarnelanden heeft er bij de invoer helaas niet goed over nagedacht 

hoe de diverse bakken te verdelen ...... 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Te ver weg de container vuilnis buiten, last van vogels. 
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Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Te weinig afvalbakken ze raken vol en moet ik mijn afval weer 

thuisbrengen en ouwe systeem vind ik beter 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Vaker de bakken legen in de straat en zorgen voor meer bakken . De 

straat is smerig en hebben nu meer last van meeuwen en ratten 

/muizen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Vaker legen ondergrond plastic container en beter controleren als 

bewoners er weer zakken naastzetten. 

Dit komt namelijk regelmatig (lees elke week) voor. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Valt me op dat buurtbewoners veelal GFT in verkeerde plasticzakken in 

GFT bak gooien, dit doet me overwegen ons gft wellicht niet meer te 

gaan scheiden want de gft is dus vervuild en GFT scheiden is in een 

flatwoning niet echt het prettigst. 

De bakken in mijn straat zitten wel vol dus veel bewoners scheiden wel 

maar in verkeerde afvalzak, jammer 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Veel bewoners van ons seniorencomplex kunnen niet ver lopen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Veels te ver weg. Wat vinden ze van kattenbakvulling, waar hoort dat 

thuis? Alles word ook op een hoop gegooid. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Verder lopen voor afval weggooien is onhandig. Bevordert het 

scheiden niet. De plasticbak zat steeds vol omdat andere bewoners in 

mijn flat hun restafval daarin gooide. Elke keer je vuil weer mee naar 

boven nemen Is zo irritant. We wonen op 4 hoog helemaal achteraan 

de galerij. Nu hebben we een straatje en nu kunnen we het afval wel 

makkelijk kwijt. Ik hoop zo dat het zo blijft!! De glasbak is alleen wel 

verderop. Dat is erg onhandig. Waarom kan die er ook niet bij in het 

afvalstraatje. Er is ruimte genoeg op het plein hier. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Vind het een beetje jammer dat ik nu bijna de hele wijk moet aflopen 

om mijn afval weg te kunnen gooien, waar ik voorheen meerdere 

spullen bij 1 punt kon weggooien en dat de meeste mensen in mijn 

buurt niet begrijpen waar ze nu hun afval kwijt kunnen. Heel 

gebrekkige informatie. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Voor de oudere bewoners is de restafval container en de 

papiercontainer te ver weg. Zij kunnen max. 100 meter lopen dus 

graag een extra restafvalcontainer bij dit complex plaatsen 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Voor mij zijn de glasbak, de oudpapier en de plastic bakken te ver 

weg. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Vooraf scheiden van afval.... We doen het wel, maar; afvalverwerkers 

kunnen het waarschijnlijk beter. Je moet veel te veel nadenken wat er 

wel en niet in de plastic container mag, dat zal vaak fout gaan bij veel 

mensen. Daarnaast vraag ik me werkelijk af of 5 verschillende 

vrachtwagens in de straat nou wel zo milieuvriendelijk is. Het afval 

scheiden moet mensen een 'goed gevoel' geven, maar dat is vooral op 

basis van emotie, de ratio is ver te zoeken, blijkt elke keer weer uit 

onderzoeken. Als de kosten van inzameling op deze manier niet 

omhoog gaan: prima. Maar als blijkt dat het hierdoor omhoog gaat, 

dan moet het beleid heroverwogen worden. Ik wil in de toekomst niet 

meer gaan betalen en zeker niet per gebruik van de restafval container 

zoals je tegenwoordig vaker hoort in andere gemeenten, daar moet 

Haarlem echt ver vanaf blijven, anders wordt een rotzooi in de straten 

en groenstroken. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Vraag me af of er wel goed gescheiden wordt en  het afval dan in de 

juiste bakken komt ? 
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Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Waar we eerder 50 meter liepen voor ons restafval, moeten we nu 500 

meter lopen. 

Niet te doen voor de ouderen onder ons. 

We hebben nu alleen een gft container op 50 meter staan.  

Beter zou hier ook weer een restcontainer komen. Nu wordt er door 

velen gekozen om alles maar in een(dichtstbijzijnde) bak te doen. Niet 

slim over nagedacht dus ! 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Waarom is de ene plastic container begrensd met een pas en de 

andere niet? 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Wat betreft de afstand van de rest container, 50 meter lopen is al 

problematisch voor mij. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Wat niet werkt is de regel: We zetten de restafvalcontainer verder 

weg, dan gaan de mensen wel scheiden. Klinkt erg kinderachtig en 

heeft averechts effect zoals gebleken is. Beter zou werken, 

restcontainer gewoon bij de flat (gaat nu ook gebeuren) en dan 

promoten om mee te doen. Bijvoorbeeld aangeven hoeveel er 

gescheiden is en dan actie opzetten om dat percentage hoger te 

krijgen. Dat heet positieve benadering. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

We hopen dat de containers vaker zullen worden leeggehaald, want 

vaak zitten ze al vol en kunnen wij onze afval niet kwijt. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

We zien dat veel mensen nog rest afval gooien in de voorheen 

restafval container wat nu een plastic container is geworden. Hierdoor 

voelt het nutteloos om ons afval wel te scheiden. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Wij gebruiken elke dag GFT- afval. Wij stellen voor een goedkopere Gft 

zakken om te bieden 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Wij hebben hier een grote gft container staan. Deze zit altijd vol met 

allerlei vuilniszakken en grofvuil. Ik vind het altijd jammer om daar 

mijn gft zakje tussen te gooien. De gaten van de container zijn te 

groot en te toegankelijk(zonder pas) waardoor misbruik snel mogelijk 

is. Dit zou ik graag anders zien. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Wij hebben nog geen glasbak in de buurt. Heel vervelend om met glas 

te lopen naar de wijk glasbak (meer dan 500m) 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Zelf ben ik groot tegenstander om de afvalcontainer te verplaatsen 

naar een locatie die voor oudere en minder valide mensen niet 

bereikbaar is. Met als gevolg dat de hele opzet van het gescheiden 

afval verzamelen in mijn ogen totaal is mislukt. De gemeente Haarlem 

zou daar toch van op de hoogte moeten zijn. Graag zou ik willen zien 

dat de 2 containers voor restafval weer terug komen op de oude plaats 

en de overige containers dan maar te verplaatsen naar de plek waar 

nu de containers staan voor restafval. Dat zou een groot probleem 

voor veel mensen oplossen. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Zet alle bakken naast elkaar. Restafval container hier heen halen. Dit is 

65 +flat. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Zie dat mijn buren hun al hun afval in de gft bak gooien dit vind ik zeer 

iritand zou graag zien dat dit vuil door bijv de milieu politie wordt 

onderzocht van wie dit is en er boetes voor uit delen misschien stopt 

dit dan. 

Zolang deze mensen dit blijven doen heeft geschijden ophalen wijnig 

nut. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Zoals reeds beschreven in een voorgaande vraag, er staat een grote 

GFT container op de stoep van onze 6 hoog flat. Iedereen gooit zijn 

vuilnisbakzak daar in. Je hebt daar geen kaartje voor nodig. Er is nog 
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nooit een vuilnisbak zo dicht bij onze flat geweest en logisch dat 

mensen zware zakken die je al eerst uit de flat moet zeulen daarin 

deopneren. Om je restafval weg te gooien moet je naar een andere 

straat achter de flat. De meeste mensen uit onze flat hebben geen 

eens een idee dat dat moet... 

Verder heeft bij mij de animo om afval te scheiden een goede deuk 

opgelopen als ik met mijn zakje met GFT afval kom en daar alle 

gewone vuilnisbakzakken uit zie steken en niets meer erbij past. 

Motivatie weg. Keuken is al klein, mijn man in een rolstoel kan door 

alle afvalbakken niet eens meer draaien in zijn rolstoel in de keuken en 

je doet het voor niets omdat mijn zakje GFT afval tussen een hele 

container gewone volledige vuilnisbakzakken in ligt (niet eens 

restafval). Indien jullie willen dat er goed gescheiden moet worden zou 

er misschien een restcontainer geplaats kunenn worden naast de GFT 

bak, dat zou nog een manier zijn, met een goede informatie huis aan 

huis zou het nog zoden aan de dijk kunnen zetten. 

Meerwijk - Hoogbouw zonder 

verbeteringen 

Zou graag zien dat alle bakken voorzien worden van een pas-systeem 

Meerwijk - Laagbouw Als het mogelijk is om de containers 1 keer per week op te hallen! 
Raakt bij ons vrij vol  aangezien  alles in plastic zakken of bakken zit. 
Maar mogen niet klagen gaat allemaal de goede kant op grt 

Meerwijk - Laagbouw Bij grotere huishoudens grotere bakken beschikbaar stellen. 

Iedere week legen. 

Glasbak naast de ondergrondse container. 

Meerwijk - Laagbouw Chemisch afval een probleem. 

Er zou een afvalbak binnen bereik moeten zijn. Ook voor olie 

Meerwijk - Laagbouw De afvalbakken zijn te vaak vol waardoor er door mensen afval naast 

de bak gezet wordt en dit weer wordt opengemaakt door meeuwen en 

katten. Het wordt er steeds vuiler de bakken zijn te snel vol er zijn 

naar mijn idee te veel huishoudens op 1 bak. Ook de huishoudens die 

verder van de bak wonen zoals flats nemen hun huisvuil niet mee 

terug. 

Het project vind ik niet geslaagd minder afvalbakken!!!!! 

Meerwijk - Laagbouw De bij het afleveren van de duobank ontvangen afvalwijzer is erg 

duidelijk over wat in welk gedeelte van de bank thuishoort en wat niet. 

Meerwijk - Laagbouw De DUO bak is bij tweewekelijks legen vrijwel vol aan de 

plastic/blik/drankpakken kant en halfvol aan de papierkant. De (smalle) 

GFT bak is bij tweewekelijks legen altijd vol met etensresten, zodat er 

weinig of geen ruimte is voor tuinafval. Elke twee weken legen is voor 

ons huishouden de maximale tussentijd, wekelijks zou prettiger zijn 

(als dit uit kostenoverweging mogelijk is). 

Meerwijk - Laagbouw De Duo-bak wordt altijd 's morgens erg vroeg (voor 8.15u) geleegd, 

waardoor ik het leeg moment al een paar keer heb gemist. En ik heb 

te veel plastic en papier afval om de bak slechts 1x4wk te laten legen. 

En 's avonds mag ik de bak pas na 21u buiten zetten, dat is voor mij 

weer te laat. -Ik zou ook graag textiel, glas en klein chemisch afval aan 

de straat aanbieden (in een gekleurde plastic zak aan een haak aan de 

lantarenpaal) -Wij gooien regelmatig een klein zakje in de restafval 

container, maar de container wordt geleegd nadat er een x-aantal keer 

is ingeworpen. Hiermee zorgen we er voor dat de container dus 

onnodig vaak geleegd wordt. Het zu fijn zijn als we daar iets mee 

konden (bijvoorbeeld een knop voor halve lading) 
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Meerwijk - Laagbouw De kinderen moeten ook recyclen, want zij zijn de volgende generatie. 

De wereld word later voor hun 

Meerwijk - Laagbouw De mensen die in de flat wonen doen volgens mij nog steeds gewoon 

alles in 1 vuilniszak! 

De mensen in een rijtjeshuis moeten 2 van die grote containers in de 

tuin zetten en wie weet hoeveel er in de toekomst nog bijkomen. 

Meerwijk - Laagbouw De rest afvalbakken of gft bij de flats worden slecht benut 

Meerwijk - Laagbouw De restafval container gewoon terug waar hij stond of aan de 

overkant. Ruimte zat. Voor veel ouderen, vooral in de grote flat (is 

speciaal voor ouderen aangepast) in de Rousseaustraat, zou dat veel 

moeilijk lopen besparen. Het zou ook de troep van kapotte 

vuilniszakken verminderen. 

Meerwijk - Laagbouw Deze manier van afval scheiden, prima! Ik loop aan tegen schending 

van mijn persoonlijke levenssfeer wegens koppeling van de container 

met mijn huisnummer en barcode aan mijn woning, dus aan mij 

persoonlijk. Voor iedereen die in container kijkt, zichtbaar wat mijn 

correspondentie, eventuele medicatie, parkeerkaartjes, boetes etc. Is. 

Onacceptabel, graag spoedig wijzigen! 

Meerwijk - Laagbouw Duidelijk ja hoor geen opmerking 

Meerwijk - Laagbouw Duidelijker aangeven als een container iets anders dient te bevatten 

dan restafval. 

Geef de bak een afwijkende kleur en zet er op wat er in moet en 

handhaaf er dan ook op 

Meerwijk - Laagbouw Duocontainer wordt aan mensen opgedrongen die daar helemaal geen 

behoefte aan hebben. Het ding is veel te groot voor een 1-

persoonshuishouden en te zwaar voor (licht) gehandicapten. Daarbij 

heeft niet iedereen er ruimte voor. En dat terwijl er binnen een straal 

van 100 meter allerlei ondergrondse containers zijn. 

Meerwijk - Laagbouw Een glasbak erbij zou helemaal top zijn 

Meerwijk - Laagbouw Er was eerst een app, kon je een push melding krijgen wanneer de bak 

geleegd wordt (dag van te voren). Dat is er nu jammer genoeg niet 

meer. 

Meerwijk - Laagbouw Er zijn te weinig afvalbakken voor restafval. Bij ons in de omgeving 

heel veel flats, die wanneer de bak vol is de zakken naast de container 

plaatsen, veel meeuwenoverlast . Heel veel ergenis 

Meerwijk - Laagbouw Er zijn véél te weinig restafvalcontainers, waardoor de overlast in onze 

buurt enorm is. Mensen zetten het restafval gwoon naast de container 

of nog erger bij de plasticcontainer, die bij flats staan. Het is een 

schande dat er zo weinig containers zijn en er niet alert en snel 

gereageerd wordt op signaal dat container vol is. 

Meerwijk - Laagbouw Fijn dat er een onderzoek gehouden wordt, zodat het scheiden van 

afval nog preciezer gedaan kan worden. 

Meerwijk - Laagbouw Gaat de goede kant op met m.i. Een steeds hoger rendement. 

Meerwijk - Laagbouw Geen verdere opmerkingen cq tips. 

Meerwijk - Laagbouw Graag de bezemwagen vaker in de straat 

Meerwijk - Laagbouw Graag de container terug plaatsen waar ze ze zijn aangeleverd en niet 

hoeven zoeken waar ze zijn neer gezet door de medewerkers van 

spaarnelanden 

Meerwijk - Laagbouw Graag een ondergrondse voor glas of een extra voor restafval. Nu 

staat er een restafval en plastic container. Plastic scheiden we nu al 

met de duo container. Er mist dus nog glas. 
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Meerwijk - Laagbouw Graag een sms/ app / email alert voor mobiel terug instellen ipv een 

gedeelde agenda waar wij nooit gebruik van maken en waarbij je niet 

de mogelijkheid hebt om een alarm/email reminder in instellen en dus 

allen door actief in de agenda te kijken ziet af er afval opgehaald 

wordt. Dat is een achteruitgang tov het vorigesysteem. 

Meerwijk - Laagbouw Graag weer een app beschikbaar / toegankelijk maken voor op de 

tablet of telefoon waarmee de ophaaldagen van de containers 

zichtbaar zijn. 

Meerwijk - Laagbouw Groen afval containers stinken enorm, met name in de zomer,  

kunnen deze wanneer ze opgehaald & geleegd worden door een 

bepaalde techniek bij de truck/vrachtwagen automatisch schoon 

gespoten/gespoeld worden? 

Meerwijk - Laagbouw Grote geldverspilling dit allemaal 

Meerwijk - Laagbouw Haarlem ga zo door met afvalscheiden dan hebben de 

achterkleinkinderen ook nog een leven. 

Meerwijk - Laagbouw Het valt mij op dat er vaak wat groter restafval naast de container 

staat. En het gebeurt ook dat er vuilniszakken naast de container 

staan, waarschijnlijk zijn mensen hun pasje vergeten of omdat hij vol 

is. Dat laatste is vaak aanleiding voor meeuwen om de zakken open te 

maken. U weet de gevolgen. 

Meerwijk - Laagbouw Het zou fijn als er 1 keer per maand groot karton 

(verpakkingsmateriaal) bij de containers gezet kan worden om 

meegnomen te worden. Nu doen we er 6 weken over om steeds een 

beetje in de zwarte bak te doen. (komt niet vaak voor, maar wel bij de 

aanschaf van (tuin)meubelen 

Meerwijk - Laagbouw Ik adviseer meer restafvalcontainers bij de omringende flats te 

plaatsen en misschien ook duidelijk zijn waar die staan. Ik heb ook het 

vermoeden dat sommigen niet eens weten waar ze moeten zijn en 

daarom dus maar nog steeds hun vuil dumpen in de bak waar nu 

duidelijk opstaat dat het om papier gaat. Dus meer restcontainers en 

betere voorlichting. Trouwens waarom een pasje voor de papierbak op 

de Erasmuslaan, gewoon een papiergleuf voorkomt misschien ook 

afvalzakken. 

Meerwijk - Laagbouw Ik ben erg blij dat ik nu nog meer kan scheiden, dank hiervoor 

gemeente Haarlem. 

Meerwijk - Laagbouw Ik ben erg blij met de duo bak het scheelt bij de restafval en is goed 

voor het milieu. 

Meerwijk - Laagbouw Ik ben zeer tevreden hoe gemeente Haarlem het afval regelt (ook met 

het aanbieden van gratis compostzakken). Zou mooi zijn wanneer ook 

regenwater ingezet kan worden voor bv. Toiletspoeling en tuinkranen 

(maar is andere afdeling?). Idee: verzamelplekken voor bladeren 

plaatsen in de herfst? 

Meerwijk - Laagbouw Ik denk heel vaak ,burgers niet eens weten waarvoor ze die containers 

hebben gekregen...misschien is het beter om mensen goed te 

informeren hoe en wat... 

Ik heb nieuwe buren:ze gooien stiekem brood in een zak en.kiwi in de 

plastik verpakking..in onze groenebak...daarom heb ik hem echt in 

mijn tuin gezet. 

Meerwijk - Laagbouw Ik heb al een brief gekregen dat de restafval ondergronds container 

weer mogen gaan gebruiken bijna daar ben ik erg blij mee want de 

andere is meestal vol en ver 
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Meerwijk - Laagbouw Ik heb enige tijd geleden al een klacht ingediend bij spaarnelanden. 

Soms moet ik met de auto naar de restafvalcontainer omdat de zak te 

zwaar is. 

Dit vind ik zeer vervelend.  Tevens is het voor oudere mensen ook niet 

fijn dat ze zo ver moeten lopen.  

Spaarnelanden zegt dat de afstand max 250 meter mag zijn. Kan wel 

zo zijn,  maar dat wil niet zeggen dat het klantvriendelijk is. 

Meerwijk - Laagbouw Ik heb twee brieven gehad van jullie op 1 dag. Deze brief over de 

enquête en een brief over de restafval container. Als je het dan hebt 

over afval verminderen, dan hadden de brieven samen in 1 envelop 

gekunt. 

Meerwijk - Laagbouw Ik hoor van medicijnenstrips in verschillende bakken. Waar moet het 

nu echt in? 

Meerwijk - Laagbouw Ik vind het prima dat enkele bakken niet geleegd worden als er 

ander/verkeerd afval in is aangeboden. Samen staan we sterk in dit 

milieuprobleem. 

Meerwijk - Laagbouw Ik weet van een paar oudere mensen dat zij de grijze duobak niet 

(kunnen) gebruiken, omdat deze veel te zwaar voor ze is. Misschien 

een idee om kleinere en wat lichtere bakken te verstrekken voor 

(alleenstaande) ouderen? 

Meerwijk - Laagbouw Ik zou er heeeel blij mee zijn!! 

Meerwijk - Laagbouw Ik zou graag de bo touch bin van Brabantia willen winnen, zodat het 

scheiden van afval nog beter gaat. Die prullenbakken zijn erg prijzig. 

Je gaat niet ineens een nieuwe prullenbak kopen wanneer je er al 

eentje hebt staan. 

Meerwijk - Laagbouw Ik zou het prettig vinden als het glas ook gehaald zou kunnen worden. 

Meerwijk - Laagbouw Ik zou het prettig vinden als we ook een afvalbak voor glas hadden! 

Meerwijk - Laagbouw Ik zou wel een bak willen voor glas. 

Het glascontainer is te ver om lopend af te storten 

Meerwijk - Laagbouw Is wel lastig om zoveel bakken in de tuin te hebben neem veel plek in 

Meerwijk - Laagbouw Kan het plastic tuinafval in de restcontainer? 

En 

ik wil de duocontainer inleveren, het is een uitwas van de Groene 

dictatuur. 

Meerwijk - Laagbouw Meer toezicht van het restafval buiten in de straat word nu bij het 

papier gezet in de Rudolf steinerstraat. 

Meerwijk - Laagbouw Mensen opvoeden werkt blijkbaar niet want ze blijven restafval in foute 

bakken doen of naast de containers plaatsen   dit kost de gemeente 

veel geld en echt scheiden werkt niet omdat mensen het niet doen.    

Ik adviseer  llen restafval bakken weer terug te plaatsen zodat wij 

geen puinhoop meer aantreffen en ''on''gedierte     degene die echt 

serieus bezig zijn met scheiden zullen het blijven doen     uiteindelijk 

kan alles goed verwerkt gaan worden (uit betrouwbare bronnen weet 

ik dat de gtf op de restafval hoop wordt gegooid) en over plastic heb ik 

ook mijn vragen op tv zag ik een reportage dat het geen doen was ivm 

div soorten plastic ik blijf trouw mijn containers vullen      maar ik wil 

echt van die overlast af auto's s'avonds laat die hun zakken brengen 

een hoop lawaai    bij het niet open gaan van restafvalbak overlast van 

de zakken die de meeuwen gaan openmaken 

Meerwijk - Laagbouw Misschien een glas ophaaldienst 1 x per maand 

Meerwijk - Laagbouw Misschien is het zinvol om toelichting over het scheiden van afval ook 
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in andere talen te verspreiden. 

Ik heb het idee dat de van oorsprong buitenlanders niet alles 

begrijpen, zij willen wel maar weten niet hoe. 

Meerwijk - Laagbouw Misschien met warmte de groenblijvende wekelijks legen ter 

voorkoming van ongedierte/maaien 

Meerwijk - Laagbouw Nadat er duocontainers zijn ingevoerd, moeten flatbewoners verder (te 

ver) lopen naar de restafvalcontainer. Deze containers zijn ingesteld op 

aantal inworpen, niet of ze werkelijk vol zijn. Sinds die tijd staat er 

geregeld afval naast de container met alle vieze gevolgen van dien. De 

wijk vervuilt direct, terwijl dit voorheen nooit gebeurde.  

De oplossing zou kunnen zijn de containermelding op hoeveelheid 

afval en niet op aantal worpen af te stellen. 

Meerwijk - Laagbouw Nee hoor, ik ben blij met zoals het nu gaat. 

Meerwijk - Laagbouw Nee, was duideijjk 

Meerwijk - Laagbouw Nee; tot nu toe gaat het perfect hoe jullie het doen 

Meerwijk - Laagbouw Nog betere controle op de ondergrondse bakken. Te veel mensen 

zetten hun vuil er naast als de bak te laat wordt geleegd. Dus sneller in 

actie komen wanneer hij vol zit. 

Meerwijk - Laagbouw Nooit het idee gehad dat ik  vroeger zo veel plastic heb weggegooid. 

Zeer blij met de duo bak 

Meerwijk - Laagbouw Op een aantal vragen zat voor mij niet het juist antwoord tussen. 

Meerwijk - Laagbouw Regelmatig schoonmaken gft bak, mensen die restafval naast volle 

container zetten. Meeuwen maken zakken open en straten liggen vol 

afval! 

Meerwijk - Laagbouw Scheiden-afval- duocontainers niet nodig er is al ondergronds scheiden 

-afvalcontainers in de buurt. 

Meerwijk - Laagbouw Sinds de duobak aanwezig is,is het makkelijker om papier en plastic 

afval te scheiden. 

Meerwijk - Laagbouw Sinds het nieuwe systeem is het er niet beter op geworden qua staart 

beeld. Het komt nu dagelijks voor dat je afvalzakken naast containers 

ziet staan die opengescheurd zijn door meeuwen. Uit de groene 

bakken voor flats en de ondergrondse containers groenafval steken 

vaak plastic zakken en zijn overvol. Ik denkt dat het met name zit dat 

het voor flatbewoners moeilijker is om te scheiden. Ook zijn de 

ondergrondse restafval containers nu vaak vol. Ik snap de beweeg 

reden, alleen in de praktijk werkt het niet echt. De ophaal frequentie 

moet ook echt omhoog. 

Meerwijk - Laagbouw Soms twijfelen we wel eens tussen bepaald soort plastic, wat hoort 

precies in de plastic bak en wat in de rest afval bak. 

Meerwijk - Laagbouw Spaarnelanden is goed bezig met het scheiden en opruimen van afval! 

In verband met stank denk ik het beter als de GFT bak wat vaker 

leeggemaakt wordt, vooral met de warme maanden. 

Meerwijk - Laagbouw Toen de nieuwe werkwijze was ingevoerd, was mij niet duidelijk waar 

mijn 'nieuwe' restafval container stond. Heb daardoor nogal lopen 

leuren met mijn restafval. Uiteindelijk heb ik gebeld en duidelijkheid 

gekregen. Stond een verkeerde container aangegeven in ontvangen 

brief. 

Meerwijk - Laagbouw Verbetering voor kapotte elektrische apparaten  lampen etc 

Meerwijk - Laagbouw Vind de duocontainer wel erg zwaar 

Meerwijk - Laagbouw Vind de enquete zeer belangrijk om je stem te laten horen en de 
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problemen te ondervinden. Ook vind ik natuurlijk belangrijk om te zien 

wat er goed gaat en dit mag vaker gezegd worden. 

Meerwijk - Laagbouw Wat mij opvalt is dat de containers bij de flat het heel erg is geworden 

met het gescheiden  van de afval, dat komt doordat de mensen met de 

restafval verder moeten lopen. 

Mijn advies is om gewoon een restafvalcontainer daar weer te 

plaatsen, want de restafval wordt in de GTF gedaan. 

Meerwijk - Laagbouw We zijn benieuwd, of er meer gescheiden afval wordt ingezameld. En 

is al het plastic goed te recyclen ? 

Meerwijk - Laagbouw Wij recyclen echt heel veel, dus onze duocontainer zit mutje vol na 

anderhalve week. Dan wordt het proppen, of dingen weg gooien die 

wel gerecycled zouden kunnen worden. Dus wekelijks ophalen zou 

voor ons veel beter zijn. 

Meerwijk - Laagbouw Wij vinden de glasafval (potjes,flessen, gebroken glas e.d.) Nog 

weleens een probleem. 

Meerwijk - Laagbouw Wij zijn er zeer tevreden over . 

Meerwijk - Laagbouw Zet alle ondergrondse containers in Meerwijk weer terug zoals het voor 

de pilot was 

Meerwijk - Laagbouw Zoals eerder aangegeven.....een apart deel voor glas zou geweldig zijn. 

Al is het maar een klein deel. 

Meerwijk - Laagbouw Zoals gezegd: de bak is een lomp,zwaar gevaarte, die veel plaats 

inneemt. We hebben er niet om gevraagd.... 

Vondelkwartier - Hoogbouw met 

verbeteringen 

Gelieve  een papiercontainer te plaatsen waarbij je niet het risico loopt 
je vingers kwijt te raken door het te hard dichtslaan van de te kleine 
klep. 

Vondelkwartier - Hoogbouw met 

verbeteringen 

Het zou prettig zijn als onze huisvuilpas (omdat het soms voorkomt dat 

de container voor restafval vol zit) ook gebruikt kan worden bij andere 

restafvalcontainers in de omgeving. Dat is nu helaas niet het geval. 

Vondelkwartier - Hoogbouw met 

verbeteringen 

Nadat er naar de bewoners is geluisterd omtrent de plaatsing van de 

afvalbakken loopt het volgens wel goed. 

Vondelkwartier - Hoogbouw met 

verbeteringen 

Spaarnelanden heeft goed geluisterd naar de wensen van de bewoners 

van ons appartementencomplex en daarnaar gehandeld i.v.m. De 

plaatsing van de papier- en restafvalcontainer. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Achter mijn huis is een speelveldje en buurthuis.(Hof van Eden) Daar 
zou ik graag een afvalbak/prullenmand zien. De kinderen gooien hun 
papier en blikjes in de steeg.  
Ik vind dat we op het goede pad zijn als Haarlemse gemeente. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Afval scheiden werkt niet als iemand geen zin heeft of geen pasje 

meer heeft, luiers en blik worden gedropt in de groen bak, puur omdat 

deze bak zonder pasje werkt en 5m dichter bij is. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Ben zelf uitermate teleurgesteld dat er niet, zoals ook toegezegd!, 

meer ( of alleen maar) afgesloten containers zijn geplaatst, waardoor 

gescheiden afval ook werkelijk gescheiden verwerkt gaat worden. Naar 

mijn idee is het naïef om te denken dat 100% van de mensen 

werkelijk de containers gebruikt  zoals ze bedoeld zijn, kortom kans is 

aannemelijk en groot dat er onbedoeld afval in specifieke containers 

komt. Zo wordt het veelal gebruikte argument tégen gescheiden 

afvalinzameling "ach, alles komt uiteindelijk toch op één grote hoop" 

weer voluit in de kaart gespeeld. Ook voor mijzelf!! Vraag ik mij dit nu 

meer af, kortom geen stimulans helaas! 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

De afval verwerking in mijn buurt is onlogisch en ook kan ik niet alle 

gescheiden afval in mijn huis opslaan. Te weinig ruimte en iedere keer 

naar een afvalpunt lopen is daardoor bijna dagwerk. 
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Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

De bak waar de afval van groenten en fruit e.d. Ingaat is wel erg vies 

steeds. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

De GFT container, de invoerklep daarvan, wordt zeer smerig en leegt 

vaak niet goed met name als het gft afval 'natterig' is . 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

De huidige, door 6 huishoudens gebruikte, GFT-container zou enkele 

meters verplaatst kunnen worden. Momenteel is de doorgang tussen, 

op de stoep, geparkeerde auto's en de rooilijn te smal; kinderwagens, 

rollators en scootmobielen kunnen daardoor de stoep niet gebruiken. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

De papier container zit vaak overvol. 

Dit komt door grote stukken karton die mensen er in proppen.  

Dit is lastig. 

De gtf container staat te ver weg. 

Vaak gaat deze ook niet open. 

Restafvalcontainer  staat helemaal ver weg. 

Persoonlijk ben ik niet blij met hoe het nu gaat. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Duidelijk 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Flatbewoners (Rijksstraatweg) zijn veelal ouderen die moeilijk ter been 

zijn en daarom verzocht de oude afvalcontainer (nu alleen voor plastic 

etc.) Terug te zetten. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Ga met dit plan ook eens langs bij de Haarlemse supermarkten en laat 

ze minder plastic verpakkingen verkopen. 

Begin met Afvalscheiden bij de bron, maar daar hoor ik jullie niet over. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Heb ik het goed dat vlees en vis afvalbakjes in de rest afvalbak moet? 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Het belang van de container van restafval dichterbij de woning, het is 

zo zonde als restafval in de plastic container verdwijnt en moet dat 

weer gereinigd worden of het hele 'plasticopvang' wordt zo teniet 

gedaan.Ik weet dat sommige mensen niet twee straten verderop gaan 

lopen voor hun restafval. 

Het is nu ( door de afvalscheiding ) echt opvallend hoeveel plastic we 

verzamelen en het belang voor recycling. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Het is belachelijk om de soorten bakken niet bij elkaar te zetten. Glas 

bij het winkelcentrum. Tegenover de deur van het appartement plastic, 

papier en gft bij elkaar maar restafval weer zo'n 50 meter verder in de 

straat. Wij wonen niet in een bejaardenwoning maar er wonen wel 

veel moeilijk ter been zijnde mensen. Maak het ze niet moeilijk dan 

krijg je gauw restafval bij plastic en papier. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Houden zo!!! 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Ik heb dermate weinig restafval dat het voorkomt dat het twee 

maanden duurt voordat mijn vuilniszak enigszins vol is. Zodoende wil 

ik dan wel eens iets minder goed scheiden om hem toch vol te krijgen. 

De diverse vuilcontainers staan op een kleine loopafstand opgesteld. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Ik kreeg in eerste instantie een andere (veel verdere) plek aan 

gewezen voor restafval, terwijl de oorspronkelijke bak vlak voor onze 

flat nu voor andere mensen bestemd was. Dat was heel irritant: de bak 

voor je huis niet mogen gebruiken en dan 2 x zover moeten lopen. In 

onze flat wonen meerdere oudere mensen voor wie dit heel vervelend 

was/is. Deze wijziging was ook niet meegedeeld bij de 

informatiebijeenkomsten waar ik naartoe was geweest. 

Ik heb gebeld naar Spaarne Landen en zij hebben het gelukkig 
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teruggedraaid. De telefoniste was echter 'not' amused. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Ik vind de manier van aanbieden van afval te ingewikkeld. Ik heb 

hierover ook contact gehad. Ik vind dat alle afval soorten op één plek 

moet kunnen worden aangoboden. Ik ben pas mijn afval gaan 

scheiden toen ik een duo-container ontving. Waarvoor ik overigens heb 

moeten vragen. Want volgens de registratie van Spaarnelanden was 

mijn huis niet geschikt. Wel raar dat ik en mijn buren een gft-container 

hebben. Wellicht handig om deze database te raadplegen. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Ik vind het een groot probleem dat de restafval container nu verder 

weg staat. Niet te belopen voor chronisch zieken zoals ik en voor 

ouderen. En het probleem van zakken naast de container is veel groter 

geworden. Erg vies met de warmte. Graag terug op originele plek op 

de vondelweg tegen kver het ziekenhuis. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Ik zou er voor zijn dat er toch meer voorlichting nog komt over wat 

waar in mag, ik begreep dat ook onze straat grote containers nu krijgt, 

de beneden verdiepingen daar ben ik erg blijk mee en voor. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Ik zou het fijn vinden als mijn pasje ook op de volgende restbak 

werkzaam zou zijn. Bak is regelmatig vol of klep zit vast. Er staat 3 

meter verder nog een bak waar mijn pasje het niet op doet .dan neem 

ik mijn afval weer mee terug. Er staat vaak afval naast de bak. Ik denk 

als de bak die iets verder staat ook op het pasje zou werken meer 

mensen dan de moeite nemen om iets verder te lopen naar de 

volgende bak. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Jammer dat ik mijn vele (volkstuin)tuinafval niet in de te kleine groene 

gftbak kan deponeren! 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Maak alle GFT containers felgroen, zodat het duidelijk is dat het voor 

GFT is. Regelmatig gooien mensen nog grijze zakken erin. Bovendien 

zou beter zijn als er een restafvalcontainer bijkomt, niet iedereen wil 

een eind lopen. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Maak het de mensen zo makkelijk mogelijk zodat het scheiden van 

afval minder lastig is word. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Mag ik nou wel of niet mijn GFT afval in mijn groenbak gooien of is 

mijn groenbak nu alleen voor het tuinafval. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Na het plaatsen van de de nieuwe afvalcontainers is de 

restafvalcontainer wekelijks overvol. Zakken worden er naast geolaatst 

en dit geeft ontzettend veel overlast van ongedierte. Het is in mijn 

optiek absoluut geen goede zet geweest om het aantal 

restafvalcontainers te verminderen 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Na wat aanpassingen gaat het goed. 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Nee geen vragen en helaas ook geen tips 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Nogmaals: naar aanleiding van protest van bewoners waar de 

glascontainer voor de deur zou komen, geen glasbak; tenminste ík heb 

nog niet óntdekt' waar eventueel. Neem het glas nu nog steeds mee 

naar de container b.v. Bij de supermarkt. Toch slordig! 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Restafvalcontainer voor ons ouderen te ver! 

Vondelkwartier - Hoogbouw 

zonder verbeteringen 

Soms gooit er iemand in de buurt plastic enzo in de biobak, ik hoop 

dat jullie hier rekening mee houden. 

Vondelkwartier - Hoogbouw Voor mij als alleenstaande 82 jarig is het niet mogelijk zwaar te tillen 
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zonder verbeteringen en dan ook nog met mijn afval ver te moeten lopen 

Vondelkwartier - Laagbouw Afgelopen week zijn er een aantal straten verderop nieuwe containers 
geleverd, de bijbehorende flyer bleef door de wind niet aan de 
container gehaakt zitten, maar lag overal door de straat heen, 
misschien kan hier iets op verzonnen worden misschien toch 
vastplakken aan de container.  
Uiteraard heb ik de flyer opgepakt en onder deksel geklemd. 
 
Ik ben enorm geschrokken van de snelheid waarmee met name het 
gedeelte voor het plastic vol raakt. M.a.w. De enorme hoeveelheid 
plastic dat gebruikt wordt. 

Vondelkwartier - Laagbouw Als de nieuwe grote container vol zit met papier en plastic is hij te 

zwaar om door het huis te rijden naar de plek om te legen. Ik kom 

bijna dagelijks langs de ondergrondse containers, dus doe ik het 

daarin, is makkelijker 

Vondelkwartier - Laagbouw Are there any live presentations about waste separation? Sometimes I 

doubt what container to use and as a result use rest container. When 

use green underground container must I use bio bags only? Or even 

no bag at all? I think it's very important and would like to do it better. 

Vondelkwartier - Laagbouw Bak is wel erg zwaar, kan voor bepaalde mensen (oudere, 

gehandicapte) een probleem zijn 

Vondelkwartier - Laagbouw Betere voorlichting/inlichting om de uiteenlopende (soms broodje aap) 

verhalen over afvalscheiding te ontkrachten. 

Vondelkwartier - Laagbouw Bij de duocontainer een duo-prullenbak leveren voor in de keuken! 

Vondelkwartier - Laagbouw De aangegeven plek van aanbieding is voor ons huis op een hoek.Daar 

hebben we geen moeite mee! 

Eigenlijk zouden ze aan de stoeprand moeten staan maar daar er veel 

auto's staan, ook op het hoekje, 

worden de bakken tegen onze tuin gezet. 

Prima en iedereen kan er nog door. 

Zie dat bij andere punten toch anders en kunnen mensen met 

kinderwagens er niet door. 

Vondelkwartier - Laagbouw De aanvulling wat betreft het glas 

Vondelkwartier - Laagbouw De containers dienen op een bepaalde plek neergezet te worden, maar 

in deze wijk zijn de straten smal. Er staan altijd auto's "in de weg" voor 

de containers en voetgangers moeten soms over de weg door een 

blokkade van grijze bakken. Anderzijds kunnen de containers 

behoorlijke lakschade aan auto's veroorzaken. Misschien is het een 

idee om bepaalde vakken op de weg/stoep af te bakenen die niet 

gebruikt mogen worden rond tijden dat de containers geleegd dienen 

te worden. 

Vondelkwartier - Laagbouw De flats bij mij in de buurt hebben beneden woningen met een tuin 

maar hebben geen duobak, ik sta daar verbaast van. 

Vondelkwartier - Laagbouw De grote grijze bak weer afschaffen 

Vondelkwartier - Laagbouw De ondergrondse containers waren voor ons ook ok. Rolcontainer is 

lastig vanwege grootte (bestaat ook uit plastic dus moet ook weer 

zoveel jaar meegaan) Jaarlijks resultaten terugkoppelen per wijk wat 

er opgehaald per maand o.i.d. 

Vondelkwartier - Laagbouw De restafval bak staat nu veel te ver weg ....misschien had hier wat 

overleg over kunnen zijn ...oude mensen en mensen die slecht ter 

been zijn en inspanningsproblemen hebben ...moeten of met halve 

zakjes steeds naar de bak ...of andere mensen er mee lastig vallen 

...... 
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Vondelkwartier - Laagbouw De situatie lijkt er alleen maar op achteruit te zijn gegaan. Voor ons 

afval moeten we verder lopen, terwijl het vlak om onze hoek was, nu 

naar de andere kant van het blok. Met mooi weer geen probleem, 

maar we leven in Nederland. Ook moet je dan maar afwachten of de 

bak open wil. Vaak staat er afval naast de container van mensen in de 

buurt die het bezwaarlijk lijken te vinden naar het Milieuplein te gaan 

of het grofvuil te bellen. Ook hebben een aantal mensen er een 

gewoonte van gemaakt hun vuilniszak voor de deur te parkeren tot ze 

het eens weg willen brengen??? Deze zakken worden dan vaak weer 

opengescheurd door meeuwen. 

De duobakken van medebewoners staan op het pad van de achterom 

en dat is hinderlijk. Zelf hebben we de lege duobak maar in de schuur 

gezet. Daar staat hij het minst in de weg. We gebruiken hem niet. We 

vinden het makkelijker thuis te scheiden en dat mee te nemen als we 

boodschappen doen, zoals we altijd al hebben gedaan. 

Vondelkwartier - Laagbouw Door er eerst goed over na te denken waren betere en goedkopere 

oplossingen mogelijk zij zijn uiteraard altijd nog in te voeren. 

Vondelkwartier - Laagbouw Een kleinere bak zou welkom zijn. 

Vondelkwartier - Laagbouw Er kan nog meer worden gescheiden. Er staat soms niet op verpakking 

waar het in moet. Dat kan beter. Ik gooi nog te veel in de restafvalbak. 

Wel al zeker 75% minder. Gaan we voor 90%? 

Vondelkwartier - Laagbouw Er wordt heel veel naast de container gezet door ? Wat er niet in past 

of als de container vol is. Er is voor 3 blokken huizen en flats 1 

restcontainer dat is onvoldoende en werkt het er naast zetten in de 

hand. Ook is er voor een groter gezin te weinig ruimte in de plasticbak 

en met warmer weer is het onhygiënisch als deze lang staat. Ik zou 

graag zien dat er meer restcontainers komen op de Muiderslotweg 

tussen de Jan Luykenstraat en de Rijksstraatweg. Nu komt 

Spaarnelanden wel heel vaak en hebben we veel last van Meeuwen ed 

door zakken naast de volle container. 

Vondelkwartier - Laagbouw Er zijn veel bewoners die de afvalbakken in de brandgangen zetten kan 

niet de bedoeling zijn de brandgangen dienen vrij te zijn van 

voorwerpen ze maken het ook aantrekkelijk voor inbrekers kunnen 

jullie de mensen daar op wijzen 

Vondelkwartier - Laagbouw Fijne oplossing die duocontainer! 

Vondelkwartier - Laagbouw Ga ervan uit dat ongebruikte duocontainers tzt terug kunnen naar 

gemeente! Zo'n veel te grote bak voor weinig afval hebbende, bewuste 

inwoners, hebben we moeite mee!!!!@ 

Vondelkwartier - Laagbouw Ga zo door 

Vondelkwartier - Laagbouw Ga zo door, ik ben heel tevreden met het afvalscheidingsbeleid van de 

gemeente. 

Vondelkwartier - Laagbouw Geen op of aanmerkingen we zijn zeer tevreden over 

Vondelkwartier - Laagbouw Geen opmerkingen. Ik ben enthousiast over het afval scheiden. 

Bedankt! 

Vondelkwartier - Laagbouw Goed bezig voor het milieu. Toppie..... (Ik ben me veel meer bewust 

geworden hoeveel afval we eigenlijk hebben.) 

Vondelkwartier - Laagbouw Goed voor de toekomst dat er nu afvalscheiding plaatsvindt 

Vondelkwartier - Laagbouw Het scheiden van afval op deze manier een geen pretje. De keuken ligt 

vol met allemaal zakjes waarin alles weer in gescheiden is. Mijn 

moeder krijgt de bak niet eens naar de stoeprand getrokkken met haar 

80 jaar. De restcontainer is negen van de tien keer vol zodat ik weer 
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de zak mee naar huis moet nemen. In de tuin zet en de zak door 

vogels wordt stukgereten. Buiten de ongelovelijke stank wat het 

allemaal produceert is niet normaal.  

Als we het hebben over de hygiene dan is dit nog wel een punt waar 

wel heel veel aandacht aan besteed kan worden.  

Ik wil best aan het milieubewust denken en daar ook wel mijn steentje 

aan bijdrage.  

Maar deze bakken kan je mij niet vertellen dat het gezond voor de 

samenleving.  

Met andere woorden. Bakken terugnemen. Ondergrondse Containers 

weer maken zoals ze waren. 

Neem meer personeel aan on het vuil uit te zoeken. Scheelt ook weer 

in de ruimte die al JULLIE baaken in nemen in de tuin en kan ik in alle 

rust genieten van mijn mooie voortuin zonder de stank wat uit de 

bakken komt. 

Vondelkwartier - Laagbouw Het valt mij op dat veel buurtbewoners hun afval NAAST de container 

zetten als deze niet open gaat (omdat hij vol zit). Veel beesten komen 

hier op af. Dus dit is wel een probleem in de wijk. 

Vondelkwartier - Laagbouw Het verbaast me nog regelmatig dat mensen niet meewerken aan 

afvalscheiding. Blijkbaar is nog meer of andere informatie nodig om 

iedereen te laten beseffen hoe belangrijk het is. 

Vondelkwartier - Laagbouw Het zou fijn zijn als het overige oud papier, bijv grote dozen, die naast 

de container worden aangeboden ook worden meegenomen op de 

ophaaldag. Een glascontainer dichterbij zou prettig zijn, is nu een 

stukje lopen. 

Vondelkwartier - Laagbouw Het zou handig zijn om een soort kalender te ontvangen waarop de 

ophaaldata van de diverse containers staat plus wat in welke container 

hoort. Ook is het fijn een kaart te hebben mrt afvalcontainers in de 

buurt: bij welke container kan ik terecht met welk afval. 

Vondelkwartier - Laagbouw Hoewel de duobak in mijn kleine stadstuintje best wat plaats inneemt, 

weegt dit zeker op tegen het gesleep met papier en plastic afzonderlijk 

naar de ondergrondse containers bij het winkelcentrum. Ik ben dus blij 

met de duobak 

Vondelkwartier - Laagbouw Hoop dat u iedereen zo enthousiast weet te krijgen om mee te werken 

aan het gescheiden afval inzamelen ! 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik ben 2 x per week bij mijn dementerende vader. De dagen dat ik er 

niet ben gaat mijn vader het afval niet scheiden. De reden dat niet alle 

afval wordt gescheiden. Ik heb geen kant en klare oplossing hiervoor. 

Ik duik zelf regelmatig in zijn prullenbak om alsnog een en ander te 

scheiden. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik ben al jaren fanatiek bezig met afvalscheiding, dus ik ben erg blij 

met de rolcontainer. 

Ik schrik wel elke keer opnieuw van de hoeveelheid plastic die wij als 

gezin verzamelen elke 2 weken. 

Wellicht dat Spaarnelanden in overleg met de overheid in de toekomst 

mee kan helpen dat niet alles meer in plastic wordt verpakt.  

Wat er uiteindelijk met het plastic wordt gedaan na scheiding is een 

aantal keren negatief in het nieuws geweest. Het is voor burgers 

belangrijk dat het plastic gerecycled gaat worden. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik ben blij met de duocontainer, omdat ik papier en plastic etc. Niet 

meer weg hoef te brengen. 

Hij neemt wel veel ruimte in. Voor een 2 persoonshuishouden zou hij 
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kleiner kunnen zijn. 

Verder heb ik als voordeel, dat hij in de garage kan staan. Want 

containers ontsieren de tuin. 

Veel mensen bij mij in de buurt hebben de containers daarom in de 

voortuin staan. Dat vind ik geen fraai gezicht.  

Idee: een (houten) ombouw erbij leveren, waar wat planten tegen aan 

kunnen groeien. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik ben erg blij met de duo-container 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik ben erg tevreden over de duobak, al is ie wat groot. Realiseer me 

nu pas hoeveel plastic ons huishouden verbruikt!! 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik ben heel erg blij met de duobak voorheen scheidde ik mijn afval 

niet, maar nu er een bak staat scheidt ik heel fanatiek. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik ben zeer benieuwd hoe mijn mede Haarlemmer bewoners deze 

vreselijk grote duobak vinden. 

Zijn we net van de grijze restafval container af, komt er weer zo'n 

grote bak in je tuin. 

Ben je net aangespoord door de gemeente om alles gescheiden in te 

zamelen op centrale plekken, komt er weer iets nieuw in de vorm van 

een eigen bak waar we net vanaf waren. 

Ik geloof er ook niets van dat er zo'n groot percentage, zoals de 

gemeente doet voorkomen, tevreden is over dit "monsterlijke 

gevaarte" in je tuin. 

Daarom zit ik mijn 6 maanden verplicht gebruik door de gemeente uit 

en laat hem dan weer weghalen. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik ben zeer tevreden over de duocontainer. Voorheen nam ik het 

karton en plastic mee naar de supermarkt om het daar in de vakken te 

gooien nu kan ik het gewoon thuis doen en hoef ik niet meer met de 

tassen mee te sjouwen naar de supermarkt 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik had graag de mogelijkheid gehad, om de duocontainer te weigeren. 

Nu staat hij me in de weg, en ik scheid mijn afval graag op mijn eigen 

manier. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik heb geen vragen. Goede dag 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik heb nog wel mijn twijfels over de mate waarin gescheiden afval ook 

werkelijk gerecyceled wordt. Bij de groenbak, papier en glas gaat het 

goed, maar is er wel voldoende capaciteit voor het hergebruiken van 

plastic? Bij het verzamelen zitten alle soorten plastic door elkaar.... Blik 

kan er makkelijk uit, drinkpakken ook, maar van het plastic vertrouw ik 

het niet. 

Verder uiteraard wel een goede actie, het vergroot het inzicht in wat je 

werkelijk gebruikt aan b.v. Verpakkingsmateriaal (plastic is verreweg 

het grootste volume - niet gewicht -  aan afval wat ik heb. Vr. Groet. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik heb verder geen opmerkingen !! 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik hoop dat de ruimte voor het plastic in een nieuwe versie groter is. 

Onze bak is met 4 personen bijna te klein voor de 2 weken. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik merk wel dat ik bij sommig afval niet exact weet of het bij het 

plastic kan. Zoals een sinaasappelnetje. En of dikker en dunner plastic 

bij elkaar kan. En ik hoor geruchten dat alles na scheiding toch weer 

op een hoop komt. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik moet mijn restafval deponeren in een container die verder weg staat 

dan een restafvalcontainer die dichter in de buurt staat. Kan dat 

worden aangepast? 



 

Evaluatie Afvalinzameling – Spaarnelanden –  juni 2018 – DUO Market Research  84 

Evaluatie Afvalinzameling 
 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik vind dat de restafval ondergrondse container op de plaats of bij de 

plaats moet komen waar de vorige stond. Er wonen verschillende 

mensen op leeftijd die niet met een zak afval. Er kunnen lopen en te 

ver hun afval moeten brengen. Is geen rekening mee gehouden.  Vind 

dit schandalig. En ben hier ook wel boos om. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik vind het een super goed initiatief en hoor alleen maar positieve 

geluiden. Vooral doorgaan met dit soort inovaties 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik vind het vervelend,dat ik verder moet lopen voor mijn restafval 

omdat ,op de hoek een grond contaner staat,die wij altijd konden 

gebruiken!!! 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik was mij voor het gebruiken van de duobak er niet van bewust, dat 

we zoveel plasticafval hebben. Verschrikkelijk, dat moet toch anders 

kunnen. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik wil op de vraag over de afstand tot de restafvalbak terugkomen. 

Voor oudere mensen is tussen de 50 en 100 meter sjouwen met een 

afvalzak wel maximaal. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik zie dat de bakken al een dag voor het legen voor 18.00 uur buiten 

worden gezet op de stoep, terwijl ons straat al lastig is met parkeren. 

Dit resulteert in nog lastiger parkeren als mensen uit hun werk komen. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ik zou graag verlost worden van de inmense grote grijze vuilcontainer. 

Het is een sta in de weg. 

Vondelkwartier - Laagbouw Indien mogelijk duo bak liever elke week legen. Anders zit zowel 

papier als plastic deel te snel vol. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ja opruimen die achterlijke zooi , ik betaal reinigingskosten en dat 

vindt ik al meer dan zat 

Vondelkwartier - Laagbouw Maak ondergrondse container voor gft/papier en plastic 

Vondelkwartier - Laagbouw Meer aandacht voor rotzooi rond de ondergrondse vuilcont. 

Vondelkwartier - Laagbouw Mensen klagen vaak over weer zo'n grote lelijke bak in mijn voortuin, 

je kunt tegenwoordig leuke plantenbakken kopen met hangplantjes, 

dus geen lelijke bak maar een vrolijke plantenbak. 

Vondelkwartier - Laagbouw Mijn nieuwe zwarte duo bak staat momenteel ‘werkeloos’ in Mn 

voortuin, dus zou graag willen dat ‘tie’ wordt weggehaald 

Vondelkwartier - Laagbouw Mijn ouders in Heemstede hebben ook een klein gft bakje voor in de 

keuken gekregen (van de gemeente) denk ik. Is ook aan te raden voor 

Haarlem. 

Vondelkwartier - Laagbouw Na de feestdagen mogen de containers wel wat eerder geleegd 

worden bij de supermarkten.[marsmanplein] 

Vondelkwartier - Laagbouw Na eerst sceptisch tegenover de nieuwe rolemmer te hebben gestaan 

ben ik nu fanatiek afval aan het scheiden. Vanwege de bovenwoning 

en omdat de duo container daardoor beneden op afstand in de garage 

staat is het even puzzelen met de ruimte in de keuken. Dat dan weer 

wel. 

Vondelkwartier - Laagbouw Nee helemaal goed zo met de Duobak, ben erg tevreden er mee 

Vondelkwartier - Laagbouw Nee hoor, het gaat prima zo 

Vondelkwartier - Laagbouw Nee, alles is duidelijk 

Vondelkwartier - Laagbouw Nee, helemaal tevreden! 

Vondelkwartier - Laagbouw Nee. Ik vind goed wat ze hebben geregeld 

Vondelkwartier - Laagbouw Nogmaals, ik ben bijzonder tevreden met de duocontainer en verdere 

afvalverwerking 

Vondelkwartier - Laagbouw Nogmaals, mijn allergrootste probleem is, de duo 
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papier/plasticcontainer naar de straat te brengen vanuit mijn schuur, 

tillent over de drempel en hij is erg zwaar. 

Vondelkwartier - Laagbouw Nu nog glasbak bak aan huis dan wil ik dat ook scheiden 

Vondelkwartier - Laagbouw Onhandig dat ik voor verschillende afvalstromen naar verschillende 

plaatsen moet lopen. Glas, texiel, rest, (groot) karton, batterijen kan ik 

niet op een klein milieuplein kwijt, maar ik moet door de hele wijk 

opzoek naar de juiste bak. Dat is erg onhandig. Liever kan ik alle 

afvalstromen kwijt op een klein milieuplein. 

Vondelkwartier - Laagbouw Ook graag glasbak naast restafvalbak. Nu in andere richting en 

behoorlijk ver weg allebei 

Ook zou ik het op prijs stellen als er een keer per bijvoorbeeld 3 

maanden een afvalbak geplaatst zou worden gedurende bijv 3 dagen 

om grof vuil, chemisch afval als verfresten en electronica zoals oude 

printer of stereotoren te deponeren Aangezien ik geen auto bezit is de 

milieustraat geen optie en wordt de garage steeds voller met troep. 

Deze bak zou dan bijvoorbeeld elke week 1 straat verplaatst kunnen 

worden zodat je niet ver met je stereotoren hoeft te lopen en de bak 

ook niet al in een paar uur vol is 

Vondelkwartier - Laagbouw Over piepschuim en alufolie en papierendoosjes met alufolie aan de 

binnenkant en papieren enveloppen met plastic kijkvenster twijfel ik 

welk afval dat precies is. 

Vondelkwartier - Laagbouw Papier en Plastic scheiden is veel gemakkelijker dan ik had gedacht. 

Het is leuk om te merken dat ik nu veel minder restafval heb. 

Aan de andere kant heb ik ooit gehoord dat papier en plastic bij 

afvalverbranding fungeren als brandstof en dat er aan "schraal" afval 

gas moet worden toegevoegd 

Vondelkwartier - Laagbouw Scheiden bij de bron heeft geen zin en kost de maatschappij onnodig 

veel geld. Dat de ervaren vuilnisman en de groenlinkse meute zelf niet 

op dat idee komt is onbegrijpelijk, 

Vondelkwartier - Laagbouw Stickers met wat waar in moet. 

Vondelkwartier - Laagbouw Subsidie op combinatie afvalbakken voor in de keuken zou een goede 

motivatie zijn om het scheiden te perfectioneren. 

We schaffen deze combi-bakken niet aan vanwege de prijs. Hiervoor 

verdwijnt afval nog wel eens bij restafval omdat het regent/koud is 

buiten. 

Vondelkwartier - Laagbouw Tip: de ondergrondse restcontainers op de kruising van de eksterlaan - 

Vergierdeweg zitten vaak vol, wellicht moeten te veel bewoners 

gebruik maken van deze containers. Misschien is het een idee om er 

voor te zorgen dat je met de afvalpas bijv de 3 dichtstbijzijnde 

containers kunt openen zodat je bij een volle container naar een 

andere kunt. Nu zetten de mensen de zakken vaak naast de containers 

wat een enorme troep geeft en ongedierte. 

Vondelkwartier - Laagbouw Tip: een kleine duo van voor flats ontwerpen. 

Vondelkwartier - Laagbouw Vaker de container van het restafval legen 

Vondelkwartier - Laagbouw Vaker de ondergronde container legen.  - bereikbaar zijn ook buiten 

kantoortijden (in ieder geval de mensen de gelegenheid geven om een 

voicemail in te spreken) - rolcontainers, geregeld schoonmaken. 

Vondelkwartier - Laagbouw Vaker kangskomen om restafvalbak te kegen en om de rotzooi die er 

altijd naast staat op te ruimen. 

Vondelkwartier - Laagbouw Vaker legen restafval containers. 

Vondelkwartier - Laagbouw Van mij had deze bak nog niet gehoeven. 
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Ik twijfel ook om hem retour te brengen. 

Vondelkwartier - Laagbouw Veel succes met de enquete! 

Vondelkwartier - Laagbouw Vervuiling is een enorm probleem, scheiden en daarmee grondstoffen 

kunnen recyclen is cruciaal. 

Vondelkwartier - Laagbouw Vind het goed dat er steeds meer aandacht komt voor gescheiden 

afval. 

Vondelkwartier - Laagbouw Voor af glas zou nog een toegankelijker oplossing moeten komen. De 

glasbak staat te ver weg en het sjouwen is vooral voor ouderen te 

lastig. 

Vondelkwartier - Laagbouw Voor mijzelf alleen zou de Duocontainer te groot zijn, maar doordat 

mijn zuster bij mij inwoont kunnen wij samen de bak zodanig vullen, 

dat wij de bak eens per twee weken voldoende vol zit  

Wat ik wel jammer vind is dat het afval in totaal niet minder wordt. Ik 

mis de bijdrage van de verpakkingsindustrie. Het verbod op gratis 

plastic tasjes heeft tot een overvloed van papieren tasjes geleid. 

Vondelkwartier - Laagbouw Vooral de gft container is met het warme weer niet te doen qua geur. 

Daarom doen we minder gft afval wat 'nat'is erin en alleen tuinafval. 

Dat is jammer. Is hier geen andere oplossing voor? 

Vondelkwartier - Laagbouw Wat ik eerder vermeldde, de GFT bak mag wat vaker geleegd worden 

gedurende de snoeitijd. En tijdens de herfst wanneer er veel bladeren 

door de straat zwerven. 

Vondelkwartier - Laagbouw Wat ik net aangaf. Ik zou graag een oplossing / tips krijgen hoe we in 

huis al kunnen scheiden en dit op bergen. Nu lopen we voor elk blikje / 

pak/ papiertje naar buiten om het in de container te doen. Ik voorzie 

hier problemen in de winter. We hebben binnen niet genoeg ruimte om 

3 prullenbakken neer te zetten. Tips? 

Vondelkwartier - Laagbouw We hebben de duoafvalbak gekregen maar als het geleegd wordt komt 

het dan ook in gescheiden bakken? 

Of komt het allemaal in 1 bak? 

Vondelkwartier - Laagbouw Wij vinden de duobak een hele vooruitgang. 

Vondelkwartier - Laagbouw Wij wonen naast een ondergrondse container. Wij hebben meer last 

van deze container omdat er meer mensen gebruik van maken. 

Mensen laten de klep vaak hard dicht vallen. Ook gooien sommige 

gebruikers zeer vroeg of zeer laat hun vuil in de container. Dit stoort 

als je slaapt. Mensen die verder van de bak af wonen voelen zich niet 

betrokken om de bak aan de buitenzijde schoon te houden/ 

geluidsoverlast. 

Vondelkwartier - Laagbouw Zoals al eerder in deze enquete aangegeven scheiden wij ons afval al 

jaren. Wij vonden het daarom zeer vreemd dat voorafgaand aan de 

distributie van de duocontainers niet eerst een enquete is gehouden. 

Dan was direct duidelijk geworden dat lang niet iedereen zo'n enorme 

duocontainer in zijn tuin wil hebben. Dat had ons inziens een hoop 

kosten gescheeld. Bij ons is de container kort geleden opgehaald. Wij 

blijven het gewoon op onze manier doen (gewoon wat vaker naar de 

ondergrondse container). 

Vondelkwartier - Laagbouw Zou de afvalcontainer niet war fleuriger van uiterlijk kunnen zijn? 

Vondelkwartier - Laagbouw Zou fijn zijn als het glas ook nog ergens bij de duobaan in zou passen. 

(Al is het maar voor kleine hoeveelheden) 

Vondelkwartier - Laagbouw Zou heel fijn zijn als de winkels minder blisterverpakkingen gebruiken 

voor vlees etc. Onze plastic kant is daardoor iedere 2 weken vol. Met 

vriendelijke groet Rosita en Rob van Dam-Beulink 
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Vondelkwartier - Laagbouw Zou het een idee zijn om de containers voor restafval niet aan een 

pasje te koppelen.  

Misschien dat er dan minder naast de containers gezet wordt. Hier in 

de buurt gebeurt dat dagelijks en is bij veel bewoners een bron van 

ergernis. Het staat slordig en dieren maken de zakken kapot waardoor 

er van alles door de straat waait. 

Vondelkwartier - Laagbouw Zou mooi zijn als naast de restafvalcontainer een bak zou zijn voor 

glaswerk 

 


