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20.Marie Heinekenplein

Reacties enquête 21

Bereid willend 10

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? 80% te weinig capaciteit, 20% de bewoners

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling 80%horeca,20% de bewoners

Vraag 3. Is de container vaak vol? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 100% in het weekend

Vraag 4. Is de container doorgaans schoon? 50%ja,50%nee

Vraag 5. Is de container goed te openen? 100%ja

Vraag 6. Wat voor soort afval treft u vaak aan naast de container? 61,9%grofvuil,bouwafval,vuilniszakken,38,1%vuilniszakken

Vraag 7. Wanneer staat er het meeste afval? Zijn er bepaalde piekmomenten? 100%weekend

Vraag A. Neemt u uw afval weer mee naar huis als de container vol is? 50%ja,50%nee

Vraag B. Als er vuilniszakken naast de container staan, controleert u dan of de container daadwerkelijk vol is? 100%ja

Vraag C. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil en grofvuil? 100%ja

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage Percentage

grofvuil,vuilniszakken,bouwafval 61,90% Weekend 100%

vuilniszakken 38,10%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

·   vaker legen en schoonmaken + strikte handhaving extra reinigen

·   Vaker ophalen en meer containers voor afvalzakken. extra inzamelen

·   Ja, Er staan altijd containers en afvalzakken van de horeca bij ons voor de deur. Handhaving

·   Bedrijfsafval is nu betaald, wellicht is hier een andere oplossing voor te vinden om te voorkomen dat alles gratis in de afvalbakken wordt gestort

·   De regels v ophalen grofvuil zouden vergemakkelijkt moeten worden. communicatie

·   Naast ondergrondse containers iedere dag legen moet ook de straat iedere dag geveegd worden, extra reinigen

62% 

38% 

Percentage 

grofvuil,vuilniszakken,bouw
afval

vuilniszakken

100% 

Percentage 

Weekend
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21.Gerard Doustraat hoek Ferdinand Bolstraat 

Reacties enquête 8

Bereid willend 4

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? onvoldoende Handhaving,  onvoldoende capaciteit

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling bewoners en de ondernemers in de directe omgeving

Vraag 3. Is de container vaak vol? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 50% 3 keer per week, 50% 1 keer per week

Vraag 4. Is de container doorgaans schoon? 50% ja, 50% nee

Vraag 5. Is de container goed te openen? 100%ja

Vraag 6. Wat voor soort afval treft u vaak aan naast de container? 71,4% grofvuil,vuilniszakken en bouwafval, 28,6% grofvuil

Vraag 7. Wanneer staat er het meeste afval? Zijn er bepaalde piekmomenten? 80% het weekend 20% woensdag

Vraag A. Neemt u uw afval weer mee naar huis als de container vol is? 100% ja

Vraag B. Als er vuilniszakken naast de container staan, controleert u dan of de container daadwerkelijk vol is? nvt

Vraag C. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil en grofvuil? 100% ja

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage

Percentage weekend 80%

grofvuil,vuilniszakken en bouwafval 71,40% woensdag 20%

grofvuil 29%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

·bij de horeca..en zeker de Chinese restauranthouders meer bewust maken waarvoor de container dient. communicatie

·Ook afval containers neerzetten. t Vuilnis dat ik aan de straat zet wordt 9 van de 10 keer opengescheurd extra capaciteit

·meer handhaving !! Handhaving

·Meer ophaaldagen, meer controles en boetes op overhoop halen van zakken, en op verkeerde dagen buiten zetten extra capaciteit + Handhaving

·Misschien moeten de containers vaker geleegd worden, en bijvoorbeeld ook vlak voor het weekend extra capaciteit

71% 

29% 

Percentage 

grofvuil,vuilniszakken en
bouwafval

grofvuil
80% 

20% 

Percentage 

weekend

woensdag
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22.Sweelinckstraat plein bij passage 

Reacties enquête 14

Bereid willend 7

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? 50% Heel veel kleine verpakkingen (meestal afkomstig uit naastgelegen AH)50% de containers hebben onvoldoende capaciteit

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling Buurtbewoners, daklozen, bezoekers

Vraag 3. Is de container vaak vol? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 100% in het weekend

Vraag 4. Is de container doorgaans schoon? 50% ja, 50% nee

Vraag 5. Is de container goed te openen? 92,9%ja, 7,1% nee

Vraag 6. Wat voor soort afval treft u vaak aan naast de container? 50% grofvuil, vuilniszakken en bouwafval, 35,7%vuilniszakken,14,3%grofvuil

Vraag 7. Wanneer staat er het meeste afval? Zijn er bepaalde piekmomenten? 80% het weekend 20% vrijdag

Vraag A. Neemt u uw afval weer mee naar huis als de container vol is? 100% ja

Vraag B. Als er vuilniszakken naast de container staan, controleert u dan of de container daadwerkelijk vol is? nvt

Vraag C. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil en grofvuil? 100% ja

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage

Percentage weekend 80%

grofvuil,vuilniszakken en bouwafval 50,00% vrijdag 20%

vuilniszakken 36%

grofvuil 14%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

·Die ondergrondse containers voor restafval/ huisvuil moeten veel sneller komen extra capaciteit

·de containers staan ingebouwd tussen bloembakken. Dit maakt dat het heel makkelijk en ongemerkt kan om er afval naast te zetten herinrichting

·betere handhaving, frequenter legen containers. handhaving + extra legen

·Het genoemde parkeerprobleem aanpakken. handhaving

·Beter controleren. Beter zichtbare vuilnisbak. Maak de 'hoek' met containers overzichtelijker door de plantenbak weg te halen. handhaving

·Handhaven met behulp van cameratoezicht en boetes. handhaving

50% 

36% 

14% 

Percentage 

grofvuil,vuilniszakken en
bouwafval

vuilniszakken
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Percentage 
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23.Hemonystraat

Reacties enquête 27

Bereid willend 15

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? Passerende automobilisten,geen handhaving, verkeerde inrichting, mensen uit andere wijken(Oost?) legen hier ook

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling Schoonmakers van airbnb's uit de buurt, met name 'afvaltoeristen' uit andere wijken(weekende) bewoners

Vraag 3. Is de container vaak vol? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 100% in het weekend

Vraag 4. Is de container doorgaans schoon? 80%ja,20% nee

Vraag 5. Is de container goed te openen? 70,4% ja, 29,6% nee

Vraag 6. Wat voor soort afval treft u vaak aan naast de container? 82%grofvuil, vuilniszakken en bouwafval, 8% vuilniszakken, 7% huisvuil, 3%bouwafval

Vraag 7. Wanneer staat er het meeste afval? Zijn er bepaalde piekmomenten? in het weekend

Vraag A. Neemt u uw afval weer mee naar huis als de container vol is? 50% ja, 50%nee

Vraag B. Als er vuilniszakken naast de container staan, controleert u dan of de container daadwerkelijk vol is? 80% ja,20%nee

Vraag C. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil en grofvuil? 80%ja,20% nee

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage

Percentage weekend 80%

grofvuil,vuilniszakken en bouwafval 81,50% vrijdag 20%

vuilniszakken 7%

huisvuil 7%

bouwafval 3%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

·Duidelijke tekst op containers, in ned en engels.Vermelding grofvuil niet op containers plaatsten communicatie

·Wellicht kan het afvalsysteem technisch beter-vooral dat huisvuil niet vastzit soms al een uurtje na het legen techniek

·handhaven en beboeten handhaven

·pleintje opruimen en herprofileren herinrichting

·Een normaal telefoonnr van 10 cijfers waar men naar toe kan bellen voor het aanmelden van grofvuil communicatie/ bereikbaarheid

·controle via camera's beboeten

82% 
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7% 
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Percentage 

grofvuil,vuilniszakken en
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Percentage 
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24.Tweede Jan van der Heijdenstraat

Reacties enquête 9

Bereid willend 4

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? verkeerd aangeboden afval, zwerfvuil rondom de parkeerplaatsen

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling bewoners en de mensen die in het afval snuffelen

Vraag 3. Is de container vaak vol? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 50% 2 keer per week, 50% 2 keer per week

Vraag 4. Is de container doorgaans schoon? 100% nee

Vraag 5. Is de container goed te openen? 75% ja 25% nee

Vraag 6. Wat voor soort afval treft u vaak aan naast de container? 75% vuilniszakken, 25% bouwafval

Vraag 7. Wanneer staat er het meeste afval? Zijn er bepaalde piekmomenten? in het weekend

Vraag A. Neemt u uw afval weer mee naar huis als de container vol is? 100% ja

Vraag B. Als er vuilniszakken naast de container staan, controleert u dan of de container daadwerkelijk vol is? 100%ja

Vraag C. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil en grofvuil? 80% ja 20%nee

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage Percentage

vuilniszakken 75% weekend 100%

bouwafval 25%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

·Het lijkt me goed om een aantal weken per locatie intensief de boel aan te pakken. handhaving

·Kunnen de straatveegkarretjes weer vergezeld worden door straatvegers die ook tussen de auto's, tussen de fietsenrekken extra reinigen

en op de stoep kunnen komen om zwerfvuil weg te vegen?

·AL DIE BORDEN BIJ DE GLASBAK EN PAPIERBAK KAN IK ALS BEWONER DE VERVUILER ER OP WIJZEN communicatie

·Moet echt wat aan gedaan worden. Trekt ratten aan. Had ze zelfs in de woning (3 hoog)

75% 

25% 

Percentage 

vuilniszakken

bouwafval

100% 

Percentage 

weekend
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25. Ceintuurbaan hoek Sarphatipark

Reacties enquête 10

Bereid willend 8

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? grofvuil, te weinig capaciteit,  

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling Het cafe Sarphaat, buurtbewoners

Vraag 3. Is de container vaak vol? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 50% in het weekend 50% 1 keer per week

Vraag 4. Is de container doorgaans schoon? 80% ja, 20% nee

Vraag 5. Is de container goed te openen? 90% ja 10% nee

Vraag 6. Wat voor soort afval treft u vaak aan naast de container? 90% grofvuil,vuilniszakken en bouwafval, 10% grofvuil

Vraag 7. Wanneer staat er het meeste afval? Zijn er bepaalde piekmomenten? 100% weekend

Vraag A. Neemt u uw afval weer mee naar huis als de container vol is? 80% ja 20% nee

Vraag B. Als er vuilniszakken naast de container staan, controleert u dan of de container daadwerkelijk vol is? 80% ja 20% nee

Vraag C. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil en grofvuil? 90% ja 10% nee

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

percentage Percentage

grofvuil,vuilniszakken en bouwafval 90,00% het weekend 100%

grofvuil 10,00%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

In het weekend wordt er opgeruimd door werkende mensen dus zaterdag ook ophalen naast de vaste dagen extra capaciteit

Meer handhavers de straat op en flinke boetes uitdelen. handhaving

Toch ook zondags vuil ophalen? Of duidelijk vermelden wanneer de bakken geleegd worden. Dan kan er rekening mee gehouden worden. extra capaciteit

zoals gemeld: laat het tegenoverliggende café de vuilniscontainers adopteren afvaladoptanten

Het enige wat zal helpen is HANDHAVING! handhaving

eigenlijk zou er een opzichter moeten komen, met een klein hokje, die een soort coordinator wordt wat de vuilnis ophaal betreft, streetcleaners?

maar die ook andere taken op zich kan nemen. Een soort vast punt voor de buurt.

90% 

10% 

percentage 

grofvuil,vuilniszakken en
bouwafval

grofvuil

100% 

Percentage 

het weekend
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26.Ceintuurbaan-Ruysdaelkade

Reacties enquête 2

Bereid willend 0

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? gebrek aan handhaving, meer capaciteit

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling toeristen en bewoners

Vraag 3. Is de container vaak vol? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 2 keer per week

Vraag 4. Is de container doorgaans schoon? 100% ja

Vraag 5. Is de container goed te openen? 100% ja

Vraag 6. Wat voor soort afval treft u vaak aan naast de container? 50%grofvuil,bouwafval en vuilniszakken, 50% vuilniszakken

Vraag 7. Wanneer staat er het meeste afval? Zijn er bepaalde piekmomenten? structureel

Vraag A. Neemt u uw afval weer mee naar huis als de container vol is? 100% ja

Vraag B. Als er vuilniszakken naast de container staan, controleert u dan of de container daadwerkelijk vol is? 100%ja

Vraag C. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil en grofvuil? 100%ja

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage

Percentage weekend 100%

grofvuil,bouwafval en vuilniszakken 50,00%

vuilniszakken 50,00%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

Actie/Wie

Meer handhaven handhaven

handhaven handhaven

50% 50% 

Percentage 

grofvuil,bouwafval en
vuilniszakken

vuilniszakken

100% 

Percentage 

weekend
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27.Tramhalte Albert Cuyp - Ferdinand Bolstraat

Reacties enquête 4

Bereid willend 2

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? verkeerd aangeboden huisvuil

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling de bewoners en ondernemers

Vraag 3. Wat kan de gemeente/stadsdeel hieraan verbeteren? boetes uitdelen, plaatsen container

Vraag 4. Wanneer staat er het meeste vuil? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', structureel

Vraag 5. Wat voor soort afval staat er? 75%grofvuil,vuilniszakken,bouwafval,25% grofvuil

Vraag 6. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil en grofvuil? 100% ja

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage

percentage structureel 100%

grofvuil,vuilniszakken,bouwafval 75,00%

grofvuil 25,00%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

verhouding huisvuil en ander vuil maar weinig containers extra capaciteit

Door herplaatsing lijn 24 zijn op de hoeken 1e Jan Steenstraat en Ferdianand Bolstraat containers weggehaald extra capaciteit

waarom niet een paar meter verplaatst de 1e Jan Steenstraat in Nu kan niemand meer vuil apart weggooien!!

75% 

25% 

percentage 

grofvuil,vuilniszakken,bouw
afval

grofvuil

100% 

Percentage 

structureel
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28.Govert Flinckstraat-Ferdinand Bolstraat

Reacties enquête 10

Bereid willend 5

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? AirBnB & onderverhuur bewoners sociale woningen,Er ligt veel vuilnis en het ligt er te lang

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling bewoners,winkeliers, toeristen

Vraag 3. Wat kan de gemeente/stadsdeel hieraan verbeteren? Het ophalen / personen en winkeliers aanspreken, Communicatie: regelgeving verhuur woningen , controle, boetebeleid

Vraag 4. Wanneer staat er het meeste vuil? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', in het weekend

Vraag 5. Wat voor soort afval staat er? 70% vuilniszakken, 20% zwerfvuil, 10% grofvuil

Vraag 6. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil 100%ja

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage

Percentage weekend 100%

vuilniszakken 70%

zwerfvuil 20%

grofvuil 10%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

misschien een goed idee om het nog eens aan iedereen in de buurt te communiceren. communicatie

Vuil is maar een van de problemen in de Govert Flinckstraat

Bankje ter hoogte v govert flinckstraat 47 weghalen en hier vuilnisbak plaatsen. extra capaciteit

Plaats ondergrondse afvalbakken in de Pijp extra capaciteit

70% 

20% 

10% 

Percentage 

vuilniszakken

zwerfvuil

grofvuil 100% 

Percentage 

weekend
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29.Eerste Jan Steenstraat-Eerste Van der Helststraat

Reacties enquête 12

Bereid willend 4

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? Geen afvalcontainers,Afval op straat zetten buiten ophaaldagen,

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling Airbnb,bewoners, horeca

Vraag 3. Wat kan de gemeente/stadsdeel hieraan verbeteren? ondergrondse containers, Cameratoezicht, vaker inzamelen

Vraag 4. Wanneer staat er het meeste vuil? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', 100% in het weekend

Vraag 5. Wat voor soort afval staat er? 50%grofvuil, 50% huisvuil

Vraag 6. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil en grofvuil? 100%ja

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage

Percentage weekend 100%

grofvuil 50%

huisvuil 50%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

Ik snap dat de gemeente moet bezuinigen,maar het compleet schrappen van een ophaaldag i.v.m. feestdag verergert het probleem. extra capaciteit

Zorg dat de ondergrondse containers snel worden geplaatst extra capaciteit

HANDHAVEN EN BEBOETEN handhaven

Plaats in elke straat in de Pijp ondergrondse afvalbakken extra capaciteit

50% 50% 

Percentage 

grofvuil

huisvuil

100% 

Percentage 

weekend
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30.Nicolaas Berchemstraat hoek Gerard Doustraat

Reacties enquête

Bereid willend

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? te weinig capaciteit, mensen denken dat er net als op de Albert Cuyp dagelijks vuil wordt opgehaald

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling Bewoners, bedrijven, markt, vele air bnb locaties

Vraag 3. Wat kan de gemeente/stadsdeel hieraan verbeteren?( Ondergrondse vuilcontainers plaatsen, nadat het vuilnis is opgehaald de straat goed vegen

Vraag 4. Wanneer staat er het meeste vuil? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', in het weekend

Vraag 5. Wat voor soort afval staat er? 100% huisvuilzakken

raag 6. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil 100% ja

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

percentage percentage

Vuilniszakken 100% weekend 100%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

Ik zou graag als bewoner samenwerken met gemeente.

Het is echt een puinhoop. Er moet VEEL strenger worden opgetreden! handhaven

100% 

percentage 

Vuilniszakken

100% 

percentage 

weekend
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31.Sweelinckpassage

Reacties enquête 10

Bereid willend 5

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? te weinig capaciteit, te weinig schoonmaak

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling bewoners, bezoekers van Albert Heijn,daklozen

Vraag 3. Wat kan de gemeente/stadsdeel hieraan verbeteren? ondergrondse afvalcontainers, nog vaker schoonmaken, Handhaven

Vraag 4. Wanneer staat er het meeste vuil? Zijn er bepaalde 'piekmomenten' 50% weekend, 50% structureel

Vraag 5. Wat voor soort afval staat er? huisvuil en zwerfvuil

Vraag 6. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil 90% ja, 10% nee

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage percentage

huisvuil 50% Weekend 50%

zwerfvuil 50% structureel 50%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers actie wie?

de Noord-Pijp behandelen als het Centrum en dagelijks schoonmaken extra reinigen

Veel zwerfvuil ontstaat door volgels en mensen op zoek naar 'waardevolle spullen

Boete zal op den duur erg goed werken handhaven

als ik via 14020 een melding doe van op het verkeerde tijdstip geplaatst huisvuil de boel ophalen communicatie

50% 
50% 

Percentage 

huisvuil

zwerfvuil

50% 
50% 

percentage 

Weekend

structureel
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32.Gerard Doustraat - Frans Halsstraat

Reacties enquête 10

Bereid willend 6

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? Geen vuilcontainers, Te vroeg buiten zetten,

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling Air bnb, bewoners

Vraag 3. Wat kan de gemeente/stadsdeel hieraan verbeteren? vuilcontainers, Vaker controleren/Ook in het weekend, vegen achter  de de vuilniswagen aan

Vraag 4. Wanneer staat er het meeste vuil? Zijn er bepaalde 'piekmomenten' structureel

Vraag 5. Wat voor soort afval staat er? 75% vuilniszakken, 25% grofvuil

Vraag 6. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil 100% ja

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage

Percentage structureel 100%

vuilniszakken 75%

grofvuil 25%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

Handhaven handhaven

Wellicht een campagne om men erop te attenderen dat zwerfvuil oa. ongedierte aantrekt communicatie

Wij hebben op ons balkon een vuilnisbak staan waar we onze volle vuilniszakken in 'bewaren' totdat we ze buiten kunnen zetten

Misschien dat gemeente dit soort bakken tijdelijk (in bruikleen tegen eventuele borg) kan aanbieden

75% 

25% 

Percentage 

vuilniszakken

grofvuil

100% 

Percentage 

structureel
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33.Albert Cuypstraat hoek Eerste Van der Helststraat

Reacties enquête 3

Bereid willend 2

Emailadressen

Vraag 1. Wat is volgens u het probleem van deze locatie? onvoldoende capaciteit, 

Vraag 2. Wie is -volgens u- veroorzaker van deze vervuiling bewoners, toeristen

Vraag 3. Wat kan de gemeente/stadsdeel hieraan verbeteren? plaatsen ondergrondse containers,  

Vraag 4. Wanneer staat er het meeste vuil? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', structureel

Vraag 5. Wat voor soort afval staat er? Marktvuil, huisvuil, grof vuil.

Vraag 6. Bent u op de hoogte van de regels voor het ophalen van huisvuil en grofvuil? 100%ja

Wat voor soort afval wordt het vaakst aangetroffen? Zijn er bepaalde 'piekmomenten', zoals in het weekend?

Percentage Percentage

Marktvuil,huisvuil,grofvuil 100% structureel 100%

Suggesties of vragen van de bewoners/ondernemers

actie wie?

Als bewoner van de Eerste van der Helststraat heb ik vaak last van de marktkarretjes die iedere ochtend en avond door de straat denderen handhaven

100% 

Percentage 

Marktvuil,huisvuil,grofvuil

100% 

Percentage 

structureel
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