Opschoondag
1. Wat doet u als u in uw straat of in uw buurt rommel ziet
liggen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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In onze buurt Ik erger me Ik raap dit op Ik laat dit
ligt (bijna)
hier aan
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wordt vanzelf
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Anders

Weet niet

Anders, namelijk:


















Als het plastic is neem ik het mee en gooi het in de eerste afvalbak die ik tegen kom
Als het voor mijn deur ligt ruim ik het op.,
Als het voor mijn deur ligt veeg ik het op, is het verder weg dan wordt het wel gedaan
Als ik zie wie het daar neergooit zeg ik er wat van
De meeste rommel word veroorzaakt door de vuilnisophaaldienst die ruimplicht heeft maar
alles laat liggen
De mensen die daar voor betaald worden lopen het voorbij.
Hondenpoep ergernis nr. 1
Ik laat het liggen. Ben niet verantwoordelijk voor andermans rotzooi
Ik neem contact op met gemeente
Ik raap rommel op en gooi het weg. Er moet wel een gelegenheid zijn in directe omgeving om
het weg te gooien en object niet te vies.Dat tegenwoordig overal pasjes nodig zijn om iets weg
te kunnen gooien en steeds minder gewone prullenbakken, maakt dat ik troep van een ander
niet (meer kan) opruim (en).
KCC inschakelen van de gemeente
Ligt het in de nabijheid van mijn huis dan ruim ik het op
Melding naar de gemeente
Oprapen: ligt er wel aan wat het is (geen hondenpoep).
Plaats meer bakken
Raap het soms op en gooi het bij het afval
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Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag plaats op zaterdag 25 maart. Overal in het land
organiseren mensen acties om samen hun buurt of straat schoon te houden.

2. Neemt u deel aan de Landelijke Opschoondag?
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Ik ken geen
Landelijke
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Ja, ik neem deel

Ik twijfel nog

Nee, ik neem niet
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Weet niet

Toelichting
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Nee, ik
neem niet
deel
















Ja dat was meer een papieren Award. Kijk maar eens rond in onze Weerter Regio
langs de doorgaande wegen wat er allemaal ligt. Het is ongelooflijk wat je allemaal
tegenkomt. En niemand heeft dat gedaan !
Ben die dag helaas verhinderd
Ben gehandicapt
Dan moet ik werken.
Ik ruik altijd meteen mijn eigen zaken op en mocht ik nog iets anders tegenkomen
ruim ik dit meestal ook zelf op. Het ligt eraan wat dit is en waar het ligt.
In onze wijk organiseren we heeeel veel maar dit onderwerp is.nog niet aan de orde
geweest. zal er eens over beginnen bij de wijkraad. Is ook thema dat misschien
vanuit de gemeente kan worden opgepakt door burgers te vragen dit te gaan
organiseren.
Is niet meer mogelijk vanwege fysieke beperkingen. Wel nog in mijn 'jonge'tijd.
Omdat ik dan vrijwilligerswerk aan het doen ben bij ouderen dat vind ik op dat
moment belangrijker
Op deze twee dagen ben ik niet beschikbaar.
Opruimen doe je iedere dag niet een dag per jaar. Gemeenten laten afval veel te
lang liggen Ruimook de tegels meteen op , dan kan de jeugd er ook niet mee gaan
gooien
Te oud
Vanwege gezondheid
Wegens mijn gezondheid ben 81 jaar
Wij organiseren 3en dergelijke avtie in onze wijk Leuken
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