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Afval scheiden
Onlangs meldde de buurtgemeente De Wolden dat inwoners die verkeerd afval in de
containers voor PMD mikken, de gemeente handenvol geld kosten.

8 Als u kijkt naar afgelopen maand: welk afval scheidt u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (96%) op vraag 8 Als u kijkt naar afgelopen maand: welk afval scheidt
u? is: "Papier/karton".

Anders, namelijk:



















Alles gaat hier gescheiden
Alles wat gescheiden ingezameld word en kan worden.
Battarijen, compostvat
Blik
Blik, textiel
Electrische apparaten
Elektrische apparaten breng ik naar de milieustraat
Flat met een bak voor alles
Gebruikte kleding, restgoed via de restgoedwagen of naar kringloopwinkels en gemeentewerf en
groenafval zoveel mogelijk in compostcontainer
GFT voor eigen kippen
Ijzer, Koper, Aluminium
Ik gooi alles door elkaar, stinkbommen moet wekelijks dus dan maar bij het plastic in..
Metalen (2x)
Rest
Textiel (2x)
Textiel, huisraad, batterijen
Vetten en olien
Wat ik niet weet gaat in grijs
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Toelichting



























Alles gaat hier gescheiden. Wat een ander nog kan gebruiken gaat naar het Goed. Er ontstaat
maar weinig restafval in dit huishouden.
Als mijn ciontainer verkerdom aan de weg staat of te zwaar is, krijg ik een briefje. Dat kan toch
ook bij PMD? En bij herhaling: aanbellen en persoonlijk de boodschap overbrengen. Het kan nl
ook onwetendheid zijn.
Area is op de goede weg
Boete opleggen indien men foutief scheid
De plastic aluminium blister verpakkingen zoals medicijnenstrookjes maar ook plastic waar
etensresten aan vast kleven gaat na dat bericht niet meer bij PMD. Een betere voorlichting is
zeker noodzakelijk. Dus niet direct gaan dreigen maar beter informeren. Kortom de gemeente
moet het zich aantrekken wat zij beter kunnen doen als hun leverancier aangeeft dat iets niet
goed is.
Dit is weer betuttelen van bewoners. Handhaving gaat weer handen vol geld kosten. Altero geeft
aan dat het scheiden op hun terein veel beter kan en dat dit minder kost dan een heel
handhaving systeem op te zetten.
Er gaan hele treinladingen naar Wijster waar van alles doorelkaar in zit. Dat is niet zoals het hoort
PDM kan niet meer naar China geëxporteerd worden dus moet men het in Nederland
verbranden omdat de benodigde verwerkings capaciteit hier in Nederland ontbreekt
Ga over naar achteraf scheiden!
Verpakkingen zijn zo ingewikkeld dat de gewone consument er geen raad mee weet
achteraf scheiden geeft 100 % opbrengst dan ben je van al dat geknoei af. Kijk naar Rotterdam
daar is de afvalstoffen heffing lager!!!!
Geen enkel probleem om afval apart te sorteren. Het restafval is een stuk minder geworden.
GFT kunnen we niet scheiden want we wonen in een appartement en hebben één ondergrondse
afvalcontainer. We hebben dit in onze vorige woning wel gescheiden.
Glas wordt hier nagenoeg niet gebruikt. Het enkele drinkglas dat sneuvelt gaat gewoon bij het
restafval
Het beleid op het gebied van PMK is erg onduidelijk. Wel melk- en sappakken met een aluminium
coating, maar geen folies met alucoating. Geen hard plastic. Waarom dan geen hard plastic
(tuinstoelen bv). Maak dat eens duidelijk. De hele scheiding van PMK is een farce, gezien de
vuilscheidingstechnieken die de vuilverwerkers hebben.
Het grote nadeel is dat er veel containers voor nodig zijn en dat vooral de rest afval container
minder wordt geleegd. Het afval kan beter en goedkoper achteraf gesorteerd worden en dat is
bij de vuilverwerkers al lang mogelijk en als ze dat doen dan hoeft er minder gereden worden
met de vrachtwagens en dat beter voor het milieu .
Het scheiden van plastic b.v. doet de voormalige VAM, het is niet nodig om dat door de burger te
laten doen, met alle kosten van dien
Ik heb een heel grote container voor tuinafval maar een heel piepkleine tuin. Dus gebruik ik die
hele grote container maar hooguit 1 keer per jaar de rest gaat gewoon in de restcontainer
Ik heb geen containers voor groen of plastic. In de straat wordt alleen restafval opgehaald.
Ik woon in een flat en heb geen aparte mogelijkheid om gft te scheiden. Raar eigenlijk.
In een appartement kun je geen GFT scheiden, moet van Area in de ondergrondse.
Mijn oprit lijkt wel een milieustraat door al die containers zelfs mijn auto past er niet meer op
Niet altijd 100 % maar komen aardig in de buurt.
Plastic scheid ik niet omdat, gezien de diversiteit aan kunststoffen, dit beter via na-scheiding kan
geschieden. Deze na-scheiding wordt nu ook, om de door mij vermelde reden, reeds uitgevoerd.
Voorscheiden is dus overbodig en werkt dan ook kostenverhogend.
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Poging gedaan om ook plastic te scheiden, maar de gemeente/Area maakt dat praktisch
onmogelijk. Een volle plastic heros zak past gewoon niet in de ondergrondse container bij de
Neie Nering. Daarnaast weet ik dat in Hoogeveen ook nascheiding plaatsvindt. Voor zover ik weet
werkt dat ook beter dan wanneer mensen het zelf doen.
Scheiden van plastic is nutteloos zolang niet alle plastic biologisch afbreekbaar is en de VAM het
liever ongescheiden aangeleverd krijgt.
Wij doen dat omdat we er nu al toe gedwongen worden Er is ons niks gevraagt of wij dit wel of
niet wilden van de éën op andere dag krijg je een afvalbak bij de voordeur geplaatst en zie maar
waar je hem kwijt kan
Wij wonen in een appartement en kunnen geen GFT afval apart in een ondergrondse container
storten.
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8.1 Wat is voor u de belangrijkste reden om afval te
sorteren?

(n=318)
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62% antwoordt "Het is goed voor het milieu" op vraag "8.1 Wat is voor u de belangrijkste reden om
afval te sorteren?."

Anders, namelijk:





















Alle bovenstaande, hoewel dat milieu geen argument is, de vuilverwerking heeft veel betere
scheidingstechnieken dan wij op het oog.
Bewustwording
Een groot deel bij goed scheiden kan hergebruikt worden.
Gemeente wil het, hoewel in Wijster het beter kan, voor inwoners ook veel makkelijker en geen
rare oranje, groene, zwarte containers, een is dan voldoende
Glas en papier gebeurde al. Rest moet nu ook, wordt maar 1x per 4 weken opgehaald.
Glas en papier leveren geld op
Glas, papier en tuinafval heeft duidelijk nut. De rest is grond van burgers onnodig in beslag
nemen.
Goed voor milieu en voorbeeld voor kleinkinderen
Herbruikbaarheid
Het is opgedrongen
Het is vanzelfsprekend.
Het wordt opgelegd door de gemeente. de verwerking van gescheiden afval is nog een groot
probleem dus eigenlijk is het tamelijk zinloos
Ik word door gemeente Hoogeveen gedwongen om dit te doen.
Nvt
Omdat het zo hoort maar dan hoop ik dat het werkelijk bij de stort ook word gescheiden en ze
mogen streng zijn de gemeente want niet iedereen doet het terwijl zij een oranje container
hebben staan
Opgelegd. Niet mijn vrije keuze.
Recycling
Volgens kenners is het onzin.
Voor het leven van mijn kleindochters
Werd gedwongen
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Wordt afgedwongen
Zelf nadenken over je eige mate van vervuiling van onze planeet.

Toelichting
Het is goed voor
het milieu












Anders is de
restafvalcontainer
te snel vol







De gemeente moet meer overtuigend communiceren rondom
afvalinzameling. In mijn kennissenkring hoor ik vaak verhalen over dat bij
de VAM al het gescheiden afval weer op één hoop zou komen. Daar moet
meer duidelijkheid over komen.
Er moet wel vaart gemaakt worden dat het oncontinentie matriaal vaker
opgehaald wordt
Het is goed om te scheiden, maar haal dan ook bewust de afval of
grondstoffen op. Te vaak wordt er nog steeds niet gedacht over gezinnen
met kleine kinderen en mensen met incontinent problemen.
Er word wel geroepen over van ij ijn er mee bezig, maar dan is het stil kijk
maar naar de flesjes er zou statigeld opmoeten nu zijn de multinanionale
bedrijven weer aan het tegenhouden.
Of gaat het net als bij de belasting voordelen.
De Mindere man betaald de afrekening, het zou toch zo zijn voor jaaren
terug de vervuiler betaald.
Wat is van terecht gekomen, nog steeds word er veel splijt stof en giftige
producten gemaakt en verkocht en word het milieu nog steeds ver uild.
Het is vanzelfsprekend en iedereen zou het moeten doen. De gemeente is
hierin veel te laks en voorzichtig. Het gaat ons allemaal aan maar er wordt
wel heel gemakkelijk over gedacht dat het wel mee valt allemaal. Het valt
niet mee, het is probleem van deze tijd die we in de afgelopen 50 jaar met
elkaar hebben gecreëerd. Altijd de lusten en nooit de lasten! Maar zo
werkt het niet.
Ik zou graag inzicht hebben in het prijsverschil tussen scheiden door
burgers (vooraf) en scheiden door de afvalverwerker (achteraf).
Noodzakelijk
Weer dezelfde opmerking: Het is te foutgevoelig om alles door de burger te
laten doen, al die containers bij de huizen geeft (stank)overlast. De
afvalverwerker kan dat veel beter, heeft er de juiste apparatuur en kennis
voor.
Is het niet zo dat ze in Wijster het afval beter kunnen scheiden dan wij dat
doen thuis?
Met papier steun je de lokale verenigingen, dus dat willen wij wel apart
houden. Glas is eenvoudig weg te brengen. Overige afval gaat in 1 bak.
Thuis sorteren is duur, je haalt de doelstellingen niet. Dus, achteraf
sorteren bij Attero en niet thuis!
Voor het milieu vind ik het ook belangrijk maar zonder scheiden is de
restcontainer te snel vol
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Anders, namelijk:






De grote afval verwerkers kunnen het afval prima scheiden.
Thuis scheiden is een farce.
Ik hoop dat het uiteindelijk geld gaat besparen maar voor nu vind ik het
belangrijkst dat mensen zich bewust worden wat we alllemaal wegmikken
en dat er nogal wat verpakkingsmateriaal bij voeding en goederen gebruikt
worden. Dus bewustwording.
Wordt voorgeschreven door Gemeente Hoogeveen. Het blijkt dat nascheiden goedkoper is, maar is blijkbaar niet interessant voor de
Gemeente. Rest afval wordt te weinig opgehaald. Gaat vooral in de warme
periode van het jaar enorm stinken.
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8.1 Waarom scheidt u geen afval?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=6)
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Anders

Let op, laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:


Ondergrondse containers

Toelichting



Uit informatie overheid blijkt na scheiding goedkoper is dan scheiding zoals nu het geval,
uit betrouwbare informatie is de Vam ingericht hier voor.
De reeds ingeslagen weg is vlg mij meer een politiek stok paardje van onze bestuurders.
Wij wonen in een appartement dus geen ruimte om te scheiden.
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Stel u heeft de mogelijkheid om een verbetering aan te brengen aan de inzameling en/of het
scheiden van afval in onze gemeente.

9 Wat zou u aan de inzameling en/of het scheiden van afval
willen verbeteren?
40%
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Verbetering inzameling: Verbetering scheiden:

Weet niet

35% antwoordt "Niets" op vraag "9 Wat zou u aan de inzameling en/of het scheiden van afval willen
verbeteren?."

Verbetering inzameling:





















1 x per maand voldoende.
1xp3w rest 1xp3w plastic
Alle cliko om de drie weken l scheelt een rondgang in de gehele gemeenteegen
Alle containers om de andere week ledigen.
Alleen restafval en GFT ophalen.
Alles wat plastic is inzamelen (bijv. Emmers)
Bakken vaker legen
Beter en logisch rooster. Nu staan er in een week verscheidene vuilniscontainers aan de weg.
Bewustzijn bij mensen creeeren wat het betekent voor het millieu
Bij appartementen ondergrondse containers plaatsen voor PMD
Blik en ijzer eenmaal per 6 mnd ophalen
Chemisch
Container voor oud papier
Cotainer papier
Dat je alles waar je vanaf wilt op aangegeven tijden aan de straat kunt zettenen dat het
opgehaald wordt
De restafval moet vaker geleegd worden dan nu 1x p maand Niet omdat het vol is maar wel
vanwege de stank zeker in de zomer
Duidelijkheid
Een betrouwbare zeer grote afvalinzamelaar gaf mij aan dat zij het afval beter kunnen scheiden
dan de gebruikers! Nader onderzoek is wenselijk hierin.
Een verzamelpunt in de buurt, want anders staat je huis en yuin vol met afvalbakken.
Flat heeft maar een bak
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Frequentie
Frequentie opvoeren
Glas
Grijze bak 1x per 14 dagen geleegd!!!! Eens per 4 weken is te weinig, daardoor komt er te gauw
verkeerd afval in de pmd-bak. Hierdoor schiet je aan het doel van de gescheiden inzameling
voorbij.
Grijze container meer legen
Grijze container vaker legen ipv 1x per maand
Groen en Grijs, in Wijster verder scheiden
Groen in voorjaar en herfst extra ronde
Groen moet frequenter in gebieden met veel groen in de tuinen en ook in gebieden met veel
tuinoppervlakte.
Grof vuil weer instellen
Grotere bak
Haal het gewoon om de beurt op dus alles 1 keer in de 3 weken
Iets meer duidelijkheid over het ophalen
In de winterperiode vaker gft ophalen bij mensen met veel bomen in de straat.
In de zomer zou het fijn zijn als de restafval sneller opgehaald wordt. De geur van gebruikte luiers
en maandverband is al niet prettig, laat staan als het met 30°c 4 weken in een bak zit te broeien.
Industriele scheiding goedkoper en beter
Klrinrtr containers voor alleenstaanden/kleine gezinnen
Let op seizoenen
Luiers vaker dan 1x/4wkn
Meerdere inzamel momenten oa van rest
Meerdere keren legen vooral restafval
Minder bakken bij huis, centrale inzamelpunten
Olien en vetten
Om de week ook rest afval
Ondergrondse containers
Ondergrondse inzameling en geen containers meer
Onmiiddelijk inztten OP alle hoeken van straten gewoon ondergrondsche container bakken, werk
voor bv stage scholing en techniek en goed voor milieu, geen conainers meer op straat, geeft een
schoner aanzien mider ophaal auto's door de straat etc.
Ook voor scholen moet de afvalscheiding verplicht worden zodat kinderen er mee vertrouwd
blijven met afvalscheiding. Misschien meer aandacht hiervoor vanuit de gemeente.
Op alle adressen ook groencontainer, papier en PMD container aanbieden/ophalen.
Overal de juiste containers
Papier en karton beter organiseren.
Papier scheiden
Papierbak bij huis
Papiercontainer (2x)
Papiercontainer en ondergrondse pmd containers bij hoogbouw
Plastic vaker op laten halen en groen vaker op laten halen in het voorjaar,
Rest vaker
Restafval container een keer in de drie weken in de zomermaanden
Restafval vaker ophalen , nu komt er meer plastic in de restafval omdat wij nu alles in plastic
verpakken om stank en ongedierte te voorkomen.
Restafval vaker ophalen ivm luiers
Restafval vaker.
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Restafval weer elke 2 weken. In de winter groen 1x in de maand
Restafvalcontainer vaker ledigen ivm luiers etc.
Shredder en pletter voor plastic en blikafval
Sne
Twee containers groen en rest afval en achteraf scheiden
Vaker bouw en sloop ophalen, minder gft
Vaker Gft ophalen
Vaker halen
Vaker inzamelen, 1x per 4 weken is absurd!
Vaker legen van de kliko's
Vaker ophalen container
Vaker ophalen oud papier
Vaker ophalen van restafval
Vaker papier ophalen
Vaker rest afhalen nu gaat er meer niet goed plastic in de plasticbak omdat het anders niet in de
rest past
Vaste ophaaldag
Veel meer wijkafvalverzamelpunten
Voor gft regelmatig blijven inzamelen
Wekelijks of 2 wekelijks grofvuil. We gooien het dat wel bij de plastic, wat iedereen hier in
Hollandscheveld doet.
Zie toelichting

Verbetering scheiden:





















Achteraf scheiden!!
Afvalwater
Alle soorten plastic scheiden
Attero laten scheiden
Begiinen aan de bron
Betalen voor elke lediging grijze container
Betere controle
Blijf methodes nascheiding onderzoeken en verbeteren
Dat er in Wijster ook goed gescheiden word, ik heb gehoord daar scheiden ze niks. Zeker niet op
kantoor.
De afvalverwerker moet scheiden
Ik heb een appartement. Scheiden van afval is hier erg ingewikkeld.
Ik zou nog wel een papiercontainer willen, wel ten behoeve van de basisscholen.
Ik zou wel graag een papiercontainer willen
Kleinere containers
Meer duidelijkheid
Meerdere centraal geplaatste afval containers per wijk voor glas, klein chemisch afval (batterijen,
etc), en eventueel rest afval en bij deze laatste de restafval container vervangen voor een voor
oud papier
Mensen bewuster maken.
Mensen die in een flat wonen zoals ik, kunnen ook afval scheiden. Waarom hebben wij maar 1
ondergrondse container en verder niks.
Misschien zou het handig zijn als de fabrikant er een merkje/kleur op zet zodat wij weten in
welke container het hoort
Na-scheiden (2x)
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Nascheiden
Nascheiding van plastic, omdat er dan veel meer plastic gerecycled kan worden.
Niet zeker of al het plastic wel goed terecht komt
Op verpakkingen zetten waar het in moet soms onduidelijk met bepaalde verpakkingrn
Papier bsk
Papiercontainer
Scheiden na ophalen schijnt effectiever te zijn?
Sorteerstraten per straat. Ik word niet blij van al die kliko’s in mijn niet al te grote tuin
Veel controle en zonodig beboeten voor (expres) verkeerd scheiden.
We scheiden aan de bron terwijl scheiden achteraf meer oplevert ik weet niet wat goed is zeer
tegenstrijdige berichtgeving
Zorgen dat duidelijker is wat in de pmd bak kan.

Toelichting
Niets









Verbetering
inzameling:










Als je met ingenieurs van Altero Wijster praat vertellen ze mij dat scheiden bij de
bron overbodig is en dat zij dit veel beter kunnen.
Area is op de goede weg
Goeie instructies zijn belangrijk. Ik gooi bierflesdopjs bij PMD, omdat ik denk, dat
ze metaal en plastic uit elkaar kunnen trekken. Maar ik twijfel toch. Wie kan mij
zekerheid geven? Hoe ziet het feitelijke schedingsproces er uit?
En kunnen we ook iets verzinnen op gemetaliserd plastic? (bv chips en koffie
verpakking). Dat moet ik nu met pijn in het hard bij het restafval doen.
Ik zou in ieder geval de burgers beter willen informeren over wat er met het
gescheiden afval gebeurt. Je hoort nu te vaak dat alles op 1 hoop komt. Juist ook
van mensen die in de afvalverwerking werken.
Ik zou zo niet weten wat beter kan maar mocht er in de toekomst weer nieuwe
ontwikkelingen zijn die bijdrage aan een duurzame 'wereld' dan doen wij daar
graag aan mee
Volgens de grote afvalverwerkers is het volks verlakkerij.
Ik doen het wel maar ben niet enthousiast.
1x per maand de restafval vind ik geen goed idee. Ik heb een huiskat en de
uitwerpselen en kattebakvuling heb ik een maand bij huis te stinken. Het is goor.
Achteraf afval scheiden bij de afvalverwerker dat is beter voor het milieu omdat
er dan minder vuilnisauto,s het pad op hoeven en er zo ook beter gesorteerd
word het is technisch al mogelijk bij de afvalverwerkers!!!!!!!!.
Achteraf scheiden kan best. Wordt zo vaak gemeld op tv. Gemeente kiest
uiteindelijk voor geld en niet voor het milieu
Als ik geen tuinafval heb, duurt het maanden voordat ik de gft container een
beetje gevuld heb, het zelfde geld voor plastic, wat ik nu niet in een container
maar in plastic zak aan de weg zet
De huidige vorm vind ik zeer onhygienisch denk aan een hittegolf in juli-aug en
de bak wordt maar 1x per 4 weken geleegd wat een SMEERZOOI gaat dat
worden
Gewoon ALLES elke week ophalen en achteraf scheiden
Inverteer in een goed scheidingsysteem
De Kliko voor de restafval wordt te weinig geleegd, denk aan alle jonge gezinnen
met jonge kinderen die nog volop in luiers zitten.
Kliko is dan zo vol en daarnaast gaat het stinken.
Er kan beter en voordeliger voor iedereen ingezameld worden.
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Verbetering
scheiden:











Er zijn plastics waar je niets aan hebt scheudt die dan niet
Betekend dat er meer rest komt en moet fe frewuentie omhoog
Groenafval vind ik nog een probleem in verband met de afvalzakken. gebruik de
groene zakken voor de container, maar die zijn al vergaan voordat het afval
opgehaald word, dus vieze vuilniscontainer
Ik heb geen auto dus ook geen aanhangwagen. Ik weet soms niet meer waar ik
met mijn spullen heen moet. De restgoed wagen neemt niet alles mee.
Na scheiding neem contact hier over op met [VAm]
Net als bij flats, meer centrale inzamelpunten
Plastic 1 keer in de drie weken (is nu om de week) grijze 1 keer in de drie weken
(nu 1 keer in de 4 weken)
en in de snoeitijd mag de groene ook wel vaker
Rest 1keer per 3weken en plasic zelfde ook1 keer per 3weken
Restafval NA OPHALEN scheiden, dan heb je 100% opbrengst. Ik zie helaas te
vaak dat er mensen zijn die nergens naar kijken en gewoon rest afval bij het
plastic gooien en omgekeerd, schandalig toch? Maar ja er zijn nou eenmaal
teveel mensen die ergens moeite voor willen doen.
Seizoensgebonden rooster. In de winter hebben we aanmerkelijk minder
groenafval, terwijl we in het voorjaar en in de zomer veel tuinafval hebben.
Soms hebben we zoveel groen "op voorraad" liggen, dat na leging de bak
meteen weer volgestopt kan worden.
Vaker grijs ledigen
Vanwege het wonen in een appartementencomplex is het m.i. wenselijk dat
naast de ondergrondse afvalcontainers voor al het afval ook aan te bevelen dat
er aparte ondergrondse containers voor plastic afval, papier en glas komen.
Zie toelichting vraag 8
De fabrikanten opdracht geven minder te verpakken. Nu zitten alle
kinderkoekjes apart verpakt in een zakje. Wij moeten dit maar weer gewoon in
een koekjestrommel bewaren. Dat bespaart ook weer afval.
Denk dat Hgv het inzamelen goed op orde heeft .
Een mogelijkheid om GFT te scheiden, maar inpandig??? Gaat niet lukken,
aparte ondergrondse container misschien??
Er wordt nu, vooral in de PMD containers, vaak afval gegooid wat in de restafval
container hoort doordat die al te snel vol is.
Fabrikanten hebben de grootste verantwoordelijkheid bij plastic afval.
Meer voorlichting, altijd en iedere week opnieuw op de agenda! Maak de burger
bewust van de afvalproblematiek! (taak van de gemeente) Een afvalcoach moet
de straat op! Voorlichting geven!
Scheiden nu te ingewikkeld. Simpeler maken.
Statiegeld op de vele kleine plastic flessen
centraal scheiden van het afval
Vooral over sorteren van PMT veel onduidelijkheid. Wat mag er wel en niet in.
Apps en websites zijn onduidelijk en niet compleet in de opsomming. Hoe meer
ik weet hoe minder ik op het ogenblik in de PMT gooi, en dan maar bij het
restafval gooi. Beter voorkomen dan genezen.Bij twijfel niet inhalen. En meer
controles van de containers aan de weg
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Wees duidelijker over de scheiding, waarom alufolie/plastic niet mag en
melkpakken wel. Zorg dat de verpakkingsindustrie die alucoating niet meer
gebruikt. Blik (echt ijzerblik) is sowieso onzinnig, dat wordt al een eeuw
magnetisch uit het vuil gehaald.
Wij hebben een gezamenlijke afvalcontainer buiten en daar kan maar 1 ssort
afval in. En weinig ruimte in ons appartement voor diverse afvalsoorten. We
scheden alleen glas en papier helaas!
Zoals aangegeven bij vraag 8




Geen idee
Zie beantwoording vraag 8.



Weet niet
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