Afval dumpen
Ruim 200 inwoners van Sittard dachten samen na over oplossingen voor het dumpen van
afval tijdens de bijeenkomst over ‘Stop afvaldumpen’.

1 Kijkende naar afgelopen kwartaal: ‘In mijn wijk wordt elke
week wel ergens afval gedumpt’
(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=164)
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Bij de glas- en kledingbakken aan de Steenbergstraat.
Bij kerkhof Oud Geleen.
Bij ons in de wijk heel vaak, en altijd op vaste plaatsen. Dus ga ik ervan uit dat het
altijd door de zelfde mensen gebeurd!
Buitengebied Einighausen.
De bijeenkomst is niet bekend gemaakt op tijd krijg de email op de zelfde woensdag
om 17,13 uur. zeer slim van de gemeente
Door de dagelijkse wandelingen met mijn honden is dit goed zichtbaar. Als het kan
ruim ik het zelf op zoals vanochtend plastic zakken die achter blijven na het voeren
van dieren in Ophoven. Of ik geef het door aan de gemeente via internet. In het park
wordt regelmatig een emmer met vogelafval voer etc. gedumpt waarna je er weken
lang ratten ziet rond rennen.
Afval legaal kwijt worden zou ook een oplossing zijn bv. d.m.v. gratis keren
wegbrengen op een pasje te zetten.
En niemand doet moeite het op te rapen!!
Gek genoeg vooral naast de afvalbakken. Mensen (ook uit de wijk) zijn te beroerd
om iets verder te rijden naar het milieupark of om voor het afval storten te betalen.
Ik neem aan dat de uitslag nog gecommuniceerd word?
Met name bij de afvalcontainers van de flats is dit het geval. Door de gemeente
wordt dit echter regelmatig (en vrij snel) opgeruimd. Daarvoor complimenten. Maar
helaas wordt er nooit handelend / handhavend / corrigerend opgetreden. Zelfs met
opmerkingen in het wijkplatform wordt niets gedaan. Dan wordt het gewoon
afgedaan als "het is moeilijk om de daders te betrappen". Kortom, men doet er niets
mee.
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'Ergens' is in dit geval naast glascontainer e.d.
In plaats het afval in de bakken te gooien nee pleur het er maar naast,zeer hoge
boetes uitdelen camera plaatsen, jammer dat is te veel werk om het na te kijken !!!!!
Plantsoenen en bossages liggen vol met troep en dit wordt niet opgeruimd! Ik heb
een buitenkat, die een aantal keer per week, naast de muizen en vogels, met een rat
aankomt. Er is geen open water noch containers met voedselafval in de buurt. Mijn
conclusie: het komt door het overal en nergens dumpen van afval!
Vooral in het gebied rondom het kerkhof of parkje



Met name rondom parkeerplaatsen truckers Holtum noord en VDL
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2 Kunt u een tip geven om het dumpen van afval tegen te gaan?
Tip (78%):








































'Gratis' afgeven bij milieupark. Maw vaste bijdrage voor iedereen
1 x per half jaar mag iedere inwoner gratis grofvuil wegbrengen
Achterhaal de dader!! (vingersporen)
Afschaffen kg beprijzing
Afval goedkoper maken.
Afval goedkoper maken. Dumpen harder straffen
Afval in milieu park brengen goedkoper maken
Afval niet meer per kilo betalen
Afval verwerking bij afval afleveringen gemeente goedkoper maken, waarom kan in andere
gemeenten afval gratis afgegeven worden.
Afvaltarieven verlagen
Afvaltarieven verlagen, meer plekken waar je afval kan brengen, betere voorlichting
Als vroeger weer gratis afval ophalen
Anonieme tips serieus nemen
Beboeten
Beter controleren en bekeuren.
Beter controleren, camera toezicht
Beter onderzoek of te achterhalen is van wie dit afkomt Veel hogere boetes
Betere buurtcontrole van bewoners!
BOA's buiten kantooruren rondes laten maken
Burgers beter informeren over afval losplaatsen en kosten verlagen. Afval levert geld op, dus kan
het goedkoper.
Burgers voorrekenen dat het uiteindelijk duurder is dan op de reguliere manier afvoeren
(hogere vaste kosten). Daarnaast camera’s plaatsen bij containers en boetes uitdelen. Regulier
afvoeren goedkoper maken, in Zeeland is het bijv gratis en daar is het aanzienlijk schoner.
Camera bewaking bij de vreselijke stortplaats nabij het kerkhof van Oud Geleen
Camera kosten bijna niets meer maar dan wel een flinke boette zodanig dat de kosten van
personeel camera etc er uit te halen zijn
Camera plaatsen
Camera xtra toezicht
Camera,s
Camera's en beboeten
Camera's op de plekken waar veel gedumpt wordt
Camera's plaatsen
Camera's, plaatsen containers zoals vroeger
Cameras plaatsen, zichtbare controles
Cameratoezicht
Controle huishoudelijk
Daders opsporen en beboeten
Daders probereb te achterhalen en beboeten.
De euro per kg afschaffen. Meer bladkorven in de wijken en niet 1 voor 250 man. Ik ervaar dat ik
aan mijn kant een verhoogde inzet moet tonen in het afvalscheiden en dat aan de kant van de
producent niks is veranderd de afgelopen ~5 jaar. Er zitten nog steeds meerdere b.v.
Plastics/papier om de chocolade en koekjes die ik toch perse wil blijven eten.
De kosten om afval an te bieden goedkoper maken
Er Voor zorgen dat de straten schoon zijn
3






































Flinke boetes geven
Ga maar eens te kijk in stadbroek daar is het meeste te dumpen maar je hoort daar geen
wijkagent iets over zeggen stadbroek moet nu molenbeek heten..daar ligt een wijk van in belgie
daar woont ook het meeste werkelozen en werkschuwen . zo ook op stadbroek .. deze wijk is al
decenia een achterstandswijk . werkschuwen wonen daar het meeste . ..menen overal recht
op te hebben ... en tips hebben mensen genoeg gegeven maar agenten doen daar niets mee..
Geen kilo heffing maar vast bedrag per huishouden en meer openbare vuilnisbakken
Gemakkelijker maken afval aan te bieden en niet per gewicht af te rekenen
Goedkoper maken om afval weg te brengen én meer camera toezicht
Goedkopere Diftar
Gratis afstorten in 't milieupark en 't gemiddelde verrekenen in de gemeentebelasting.
Gratis ophaalnummer
Handhaven
Handhavend optreden. Desnoods af en toe via cameratoezicht. Dit zou ook (tijdelijk) vanuit een
(oude) auto kunnen. Te snel wordt nu gezegd dat dit vanwege "privacy" niet mogelijk is.
Handhaving intensiveren
Heb mijn bevindingen gegeven via de de bijeenkomst in het Forum
Het gaat met name om afgedankte meubels. Wanneer de gemeente dit nu eens gratis laat
storten, dan had je al een probleem minder. Dit was vroeger ook. Maar ja er moet toch altijd
overal voor betaald worden. Alleen niet voor het groenafval want dit wordt gebruikt voor de
biomassacentrale.
Het is vooral in het rattennest Sittard, waar dit gebeurt
Hogere boetes
Hogere boetes uitdelen
Iedereen een vast bedrag in rekening brengen. Vooral de mensen die in apparatemeneten en
flats wonen. Gewoon belasten op een minimum aantal legingen in de ondergrondse containers.
Bereken een gemiddelde kilo's aan huisvuil voor een gezin en alleenstaande en breng dit sowieso
in rekening.
Ik denk het niet zo duur maken
In ons geval misschien camera,s hangen
Indien men betrapt wordt, imoet een hoge boete het gevolg zijn
Je zou meer kunnen controleren maar of dat nut heeft dat betwijfel ik omdat degene die dat
doen de politie wel in de gaten houden
Jullie moeten zich eens afvragen wat mensen beweegt voor zo een asociaal gedrag.mensen met
een bijstand uitkering, mensen in deschuldsanering mensen met allen aow enz enz is 0.23 cent
per kilo restafval veel geld,daar kunnen ze soms dagen van eten bejaarde mensen nemen de
restafval mee naar de supermarkt om het daar in de prullebak te enz.beleidsmedewerkers die
3000 euro netto per maand verdienen begrijpen hier niks van....
Kan ik niet..
Kg prijs omlaag
Lijkt mij praktisch niet mogelijk zolang er betaalt moet worden.
Maak de inwerpopening van de prullenbakken kleiner, maar groot genoeg om een frisdrankblikje
te kunnen inwerpen.
Meer controleren wie dit doet
Meer afvalbakken plaatsen
Meer camera ?
Meer camera's, zodat degene wordt berispt
Meer camera’s?
Meer cameratoezicht. dumpen geschioedt m.i. altijd op dezelfde plekken
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Meer controle (2x)
Meer handhaven, maar dat is ondoenlijk.
Meer prullenbakken en afval wegen goedkpper maken.
Meer prullenbakken neerzetten; Wijkbewoners mogen afvaldwijkteams mogen afvaldumpers
erop aanspreken
Meer sociale controle; meer aandacht in media
Meer toezicht
Meer toezicht en hogere boetes
Meer toezicht, meer handhaving op straat
Meldpunt als iemand iets ziet gebeuren en hoge boetes
Mensen de mogelijkheid gevennom eens per 3 maanden gratis grof vuil kunnen aanbieden. Net
zo hoe ze het vroeger deden. Op een bepaalde plek in de wijk eens een grof vuil container zetten.
Door middel van legitimatiie( inwoners) ze kunnen aanbieden.
Mensen er meer bewust van maken dat dit echt niet kan. Anderen zijn nu hun afval aan t
opruimen.
Mentaliteit veranderen
Mentaliteit veranderen van burger
Mij lijkt dat er niet veel tegen te beginnen is; iemand die iets wil dumpen doet dat het liefst
ongezien en je kunt niet 24 uur per dag overal toezicht hebben.
Milieu politie harder laten optreden, als die er al is.
Minder afval, verpakking bv, in de winkel, statiegeld.
Misschien de boetes flink verhogen als ze gepakt worden.
Misschien zou t helpen als je een paar x per jaar een aanhanger afval gratis zou mogen
wegbrengen
Mobiele camera's
Nagaan wie de veroorzaker is. Nu komt er een wagentje van de gemeente , laadt de rotsooi op
en rijdt dan rechtstreeks naar de overstort en men deponeert dan dd rotsoi
Neer camera's
Niet direct opruimen
Niet meer op kilo,s heffen maar per adres
Nou het gebeurt nu al, de beplanting ( groenvoorziening) laag en onderhouden. Je ziet nu
rondom ge woningen van Zo Wonen dat er minder gedumpt wordt.
Op meerdereplaatsen en de dumpplaatsen duidelijke info over af aldumpen en tel nr. Info over
af alsumpen
Ophouden om per lediging van de afvalbakken te betalen. Gewoon een forfaitair bedrag
Optreden of via niet betalen voor ophalen huisvuil, maar dit in een vast bedrag per jaar laten
betalen voor iedereen
Ouderen in de gaten houden
Pakkans vergroten door beter onderzoek van gedumpte.
Prijzen voor afval inleveren omlaag; Controlleren op mensen die nooit/veel te min afval
produceren
Sanctioneren
Stop met wegen van huisvuil
Streng handhaven met hoge boetes
Strenger controleren en beboeten
Strenger controleren en dader achterhalen en hogere boetes. Geef mensen de mogelijkheid om
regelmatig afval gratis weg te brengen
Strenger optreden, eisen dat personen het afval in de goede container deponeren
Te laat: dit zit al bij meerdere mensen achter de oren.
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Vast bedrag per maand en dan gratis naar stort kunnen brengen.
Veel meer handhaven
Veel meer toezicht zeker door politie.
Veel strenger handhaven
Veel strenger optreden en zwaarder straffen
Verlichting en sociale controle
Voortdurende kostenverhogingen bij legaal inleveren schrappen
Wanneer iemand dit meldt met naam of andere gegevens van de dumper dient men eigen
ggevens achter te laten. Dit maakt dat er minder concrete meldingen binnenkomen
Wordt toch niets aan gedaan
Zeer zwaar bestraffen!!!!
Zolang er voor betaald moet worden, zullen er altijd mensen zijn die dit doen.
Zondagavond patrouilleren op de westelijke randweg, tussen 23.00-6.00 u

Ik wil geen tip geven (3%)
Weet niet (19%)
Extra Toelichting
Tip










Een bewoner nabij een afvalbak heeft aangeboden een privé camera naast een
afvalbak te hangen. Mag niet van de politie i.v.m. privacy wetgeving. Belachelijk.
Gratis afstorten in 't milieupark en 't gemiddelde verrekenen in de
gemeentebelasting.
Helaas word er maar weinig of niets mee gedaan als je een melding door geeft, men
verschuilt zich achter het gegeven u woont in een buurt van koopwoningen u gaat
maar naar de vereniging van eigen huis voor uw probleem.
Ja, laat het ophalen van alle soorten afval gratis worden.
Zoals bijvoorbeeld in de stad Breda, daar kan iedere bewoner ALLES gratis aanbieden
aan de gemeente-vuildienst. Het gehele jaar door is het mogelijk afval en groot vuil
aan te melden en de vuildienst komt het gratis voor de deur ophalen.
Je kunt wel zeggen: laat weer eens meerdere malen per jaar grof afval ophalen langs
de straat, maar de overtreders zijn vaak steeds dezelfde mensen die ook nog eens
klein afval dumpen. Het beleid dat destijds werd ingevoerd zit bij deze mensen al
ingebakken, dus maakt het niet meer uit wat er geregeld gaat worden, ze blijven het
toch doen want het is veel gemakkelijker dan het weg te brengen en er voor te
betalen. Vaak liggen er dingen bij glasbakken die ook nog eens grats ingeleverd
kunnen worden. Oud ijzer, papier, plastic. Ik denk dat we er maar aan moeten
wennen dat sommige mensen alles langs de weg of in de bosjes moeten dumpen.
Overal cameras ophangen en op elke hoek van de straat op elk moment van de dag
iemand neerzetten is ook geen optie.
Politie maakt toch meer indruk dan stadswachten die je met 2 in een auto ziet rond
rijden. Lijkt nu wel of politie alleen maar met land verdedigen tegen terroristen bezig
is. Dit is iets voor de militairen en de KMAR
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Sommige mensen zijn gewoon asociaal, en dat ga je waarschijnlijk niet veranderen,
niet met beleid, niet met boetes. Luie mensen die het daarom dumpen kun je
makkelijker veranderen.. een gratis nummer waar je naar toe kunt bellen, of appen
om een ophaalafspraak te maken is beter. Ze hebben in de meeste gevallen geen
mogelijkheid, of geen zin om het naar een milieupark te brengen. als het op afspraak
gratis wordt opgehaald bied dat een mogelijkheid. Om misbruik te voorkomen
bijvoorbeeld wel max 2 keer per jaar per adres.
Thans is er een verscheidenheid in tarieven tussen de milieuparken, waar gewogen
wordt is het tarief hoger dan daar waar geschat wordt. Er zijn ook gemeentes waar
men een x aantal keren gratis terecht kan.
Vuilbak bij V & D regelmatig een puin zooi blijft meerder dagen liggen ook als je het
meld
Wordt toch niets aan gedaan dan alleen maar opgeruimd op kosten van burgers .
gemeente vindt dit schijnbaar goed zo.
Ik weet niet waarom mensen afval dumpen, wellicht te duur of het zijn illegalen die
afval dumpen/geen idee, eerst dat proberen uit te vinden. maar de afvaldumping is
geloof ik begonnen nadat men meer voor afval moest gaan betalen...
Mentaliteit van mensen verander je niet door meer maatregelen te nemen.
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