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Q3 Reductie afval (ontbreekt)Afval in de breedste zin doet afbreuk aan een
gezonde leefomgeving. Initiatieven moeten bijdragen aan reductie hiervan,

of op zijn minst niet verergeren.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Ik denk dat we altijd meer kunnen doen. 3/13/2022 11:48 AM

2 Supermarkten betrekken bij verpakkingsmogelijkheden van levensmiddelen 3/12/2022 11:44 AM

3 Er ligt vaak veel vuil naast de containers bij winkelcentrum Molenvliet. 3/12/2022 11:10 AM

4 Vaker een opschoondag organiseren 3/11/2022 5:12 PM
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5 Heb de indruk dat we t redelijk doen. Mogelijk meer prullebakken en vaker legen. 3/11/2022 4:54 PM

6 Ik vind het raar dat ik moet betalen voor het inleveren van herbruikbare grondstoffen (hout,
metaal, papier etc.) bij de milieustraat.

3/11/2022 4:21 PM

7 Gemeente zou wel wat meer kunnen oproepen om Woerden netjes (en dus mooier) te houden.
Iets meer aandacht geven aan de initiatieven die er zijn qua schoonmaakacties, duurzamer
leven etc in de gemeente

3/11/2022 11:08 AM

8 Er zijn in onze gemeente nog VEEL groet ondergrondse afvalbakken waar ALLES BIJ
ELKAAR WORDT GEDUMPT.

3/11/2022 10:19 AM

9 Nadruk op vermindering van consumptie, en op hergebruik 3/10/2022 2:05 PM

10 Afval hoeft geen kwaad te zijn. Het kan ook een grondstof zijn. Circulariteit en recycling
moeten het thema zijn.

3/9/2022 11:48 AM

11 Inzetten op vermindering ipv scheiding. Stimuleren en informeren van burgers én bedrijven.
Een upcycle centrum! Een coördinator binnen de gemeente die reststromen en afnemers aan
elkaar koppelt

3/8/2022 10:09 PM

12 Overal ondergronds gaan. Het kost immers genoeg 3/8/2022 11:01 AM

13 Het is wat mij betreft vrij ongelofelijk dat in het jaar 2022 doelstellingen op het reduceren van
afval ontbreken. Het is ondertussen al wel zo'n jaar of 30 bekend dat vervuiling (voor een groot
stuk gecreerd door afval) leidt tot biodiversiteitsverlies en schade aan ecosystemen, waarvan
wij als mens volledig afhankelijk zijn. Ontzettend belangrijk dus dat er wordt ingezet op
reductie van afval op gemeenteniveau. Hogere boete's op afval op de grond gooien lijkt een
mooie start te zijn, of eens wat politieagenten neerzetten bij het nieuwe bankje in het
Westdampark waar elke dag ontzettend veel zooi door groepen jongeren op de grond wordt
gegooid. En dat in een park, op nog geen meter bij de Singel vandaan waar zoveel dieren in en
omheen leven. Strengere monitoring daar zou goed zijn.

3/7/2022 4:24 PM

14 Gescheiden afval faciliteiten genoeg, maar verpakkingen als afvalbron worden onvoldoende
gestuurd door overheden naar reductie dmv verpakkings heffing en/of statiegeld . Andere
suggesties is een centraal " to good to go" winkel punt inrichten om het winkeliers logistiek
makkelijker te maken om restproducten afval te verminderen. Wij gebruiken nu de togoodtogo
app met plezier)

3/7/2022 3:10 PM

15 Zero waste als doel. Er wordt onvoldoende ingezet op het voorkómen van afval. Waar
verpakkingsmateriaal onvermijdelijk is moet het 100% biologisch afbreekbaar zijn om
milieuschade te voorkomen. Woerden binnen 4 jaar des schoonste gemeente van Nederland.

3/7/2022 3:06 PM

16 Grof vuil weer gratis, want nu ligt er te veel in de berm, sloot of op straat gedumpt. 3/7/2022 2:02 PM

17 Gescheiden afval inzamelen zoals nu gebeurd is een goed systeem, je wordt je bewust van
wat direct hergebruikt kan worden. Het zou mooi zijn als er meer promotie komt voor de
repairshops en meer punten waar spullen een tweede leven kunnen krijgen. Zoiets als
marktplaats. Meer ruimte voor kleine lokale producenten die in elke kern en standplaats krijgen
om alleen spullen te verkopen die in gemeente woerden geproduceerd zijn.

3/7/2022 12:46 PM

18 Veel afval wordt gedumpt (parkeerterreinen, sloten). Meer toezicht kan dit oplossen,
bijvoorbeeld met camera's

3/6/2022 1:15 PM

19 De maatregelen rondom afvalophaal vind ik een aardige start (beloon minder container ophaal).
Maar in het algemeen kan er veel meer. Bedrijven verplichten hier meer aan te doen.

3/6/2022 9:22 AM

20 Plastic en blik gebruik zwaar belasten. En hoger statiegeld recyclen bevorderen. Moet de norm
zijn.zware boetes zwerfafval. Schoolkinderen bewust maken

3/6/2022 9:21 AM

21 Meer mogelijkheden voor afval scheiden, luier recycling uitbreiden, milieustraat bezoek niet
omlaag

3/5/2022 10:30 AM

22 Ook voor appartementen groenafval inzamelen 3/5/2022 9:59 AM

23 De gemeente zou de supermarkten kunnen beïnvloeden door te eisen dat ze minder afval
genereren.

3/4/2022 6:51 PM

24 Gft container op straat voor appartementen 3/4/2022 6:43 PM

25 Betere beschikbaarheid van bakken op straat 3/4/2022 6:32 PM
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26 Verpakkingen, vooral van plastic, verminderen 3/4/2022 12:57 PM

27 Ik kan me voorstellen dat dit onderwerp in een Omgevingsvisie ontbreekt, tenzij er
afvalverwerkingsinstallaties gepland moeten worden. Voor bedrijventerreinen zou wel meer
aandacht voor collectieve afvalverwerking, recycling en het Circulair maken van de economie
moeten zijn

3/4/2022 10:33 AM

28 Kosten milieustraat verdelen over inwoners, niet per ingeleverd vuil. Bedrijven weren middels
controle, niet kosten

3/4/2022 9:03 AM

29 Meer bewustwording creëeren voor zwerfafval en vanuit de gemeente opschoondagen
organiseren. verder meer prullenbakken plaatsen en deze ook bijtijds legen.

3/4/2022 8:21 AM

30 Niet alleen afval scheiden, maar geen afval produceren bijv gratis vershoud bakjes / zakjes vd
gemeente verstrekken bij winkelcentra

3/3/2022 7:20 PM

31 Bij storm en wind eerst de plasticzakken ophalen zodat de rotzooi niet door de straten waait.
Voor de plasticzakken betere voorziening treffen zodat ik ze niet in de beplanting behoef te
leggen.

3/3/2022 5:56 PM

32 Er zit veel symbool politiek in. Verder is de milieustraat te ver weg voor kleinere afgiften afval.
Dat wordt in mijn omgeving dus “anders opgelost”.

3/3/2022 5:02 PM

33 Veel zwerfafval in de wijk 3/3/2022 11:03 AM

34 Is dit iets voor de gemeente of een andere overheidstaak? 3/2/2022 4:40 PM

35 Meer repaircafe’s, of plekken waar je je kleding/schoenen kunt laten maken, de milieustraat
toegankelijker maken, voor Harmelenaren is de stort ver weg. Inwoners meer informeren en
onderwijzen/belonen in recyclen, afvalknijpers leveren aan elk huishouden, promoten bij
supermarkten om minder plastic te gebruiken zeker om groente en fruit, grotere papierkliko’s.
Een plastic kliko ipv die gele zakken die overal slingeren, elke week ophalen dan wel.

3/1/2022 10:13 AM


