Tuinafval
Met het goede weer wordt volop in de tuinen gewerkt. Tuinafval kun je kwijt in de bladkorven,
naar de Gemeentewerken brengen of tegen betaling op laten halen.
5.1. Ik heb geen
tuinafval
5.2. Naar de
bladkorven in de
omgeving
5.3. Naar de
Gemeentewerken
5.4. Ik laat het tegen
betaling ophalen
5.5. Anders

1. Waar breng jij je tuinafval heen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:


















Composteren
Compostvat
Eigen compostbak
Eigen composthoop
Eigen compostvat
Eigen komposthoop in tuin
Eigen mesthoop
Ik composteer ook
In eigen compostbakken
Op het land
Tegen betaling in de buurt weg brengen
Thuis in de struiken
Thuis in houtmurenlangs het bos
Vamvat
Werkelozen laten doen andere uitkering stop zetten
Woon op een appartement
Zelf composteren
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Op diverse plekken in Horst staan bladkorven waar het kleinere tuinafval weggegooid kan
worden.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Ik zorg ervoor dat de omgeving van de bladkorf schoon en
opgeruimd blijft”
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Toelichting:
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Af en toe neem ik wel eens een schep mee om de rotzooi ernaast erin te scheppen, ook de zooi
van andere mensen of datgene wat er met laden langs valt. Ook haal ik wel eens rotzooi, dat niet
in de korf hoort, eruit
Als iedereen hetzelfde zou doen...
Als iedereen op let blijft het netjes, maar ook de ophaal dienst moet even vegen als het legen niet
zonder rommel buiten de korf is gelukt.
Als mensen die het tuinafval brengen ook zelf zorgen dat rondom de korf hun rommel zelf ook
maar eens op ruimen. laat niets voor een ander liggen,.
De fa reiling ledigt de korven slecht, haastig en vernield daardoor korven
Er staat een bladkorf recht voor ons huis....wij zorgen er echt wel voor dat de omgeving schoon
blijft....bij wind waait anders alles ons erf" op."
Het is al een heel gemak dat je van de bladkorven gebruik kunt maken daarom is het een kleine
moeite om de omgeving van de korf schoon te houden.
Het is wel eens af en toe triest hoe buurtbewoners omgaan met de bladkorf, is hij vol dan gooien
ze het er naast. Takken en snoeihout veel te lang in de korf, dit dient op 50 cm te worden
ingekort.
Het systeem is erg goed en zo moeten we dat houden.
Jammer dat er soms mensen van buiten" komen die even hun aanhanger leeg komen maken in
onze bladkorven. Met als gevolg dat de korf in een keer vol is en er ligt vaak van alles naast."
Soms erg vervelend zoals sommige mensen hun spullen dumpen. Gelukkig komt gemeente met
regelmaat spullen ophalen.
Voor wat, hoort wat.
Als ik rommel in de bladkorf doe en er valt iets langs dan ruim ik dit op ook als er rommel ligt wat
niet van mij is.
Behalve als de vrachtwagen chauffeur de rotzooi achter laat .
Hopelijk doet iedereen dat dan blijft het ook schoon.
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Jammer dat ze allerlei troep in de bladkorven gooien...!
Mijn man zorgt dat het bij de bladkorf bij ons in de buurt altijd netjes is. Dat heeft tot gevolg dat
er weinig rotzooi gemaakt wordt.
Waarom doet niet iedereen zijn rommel opruimen ?
Zorg dat we na eigen gebruik de omgeving schoon houden en niet van anderen die er spullen
langs gooien
Als het per ongeluk naast de bak terecht komt, dan raap ik het op en doe het in de bak. dit gaat
over ons eigen tuinafval. Dat van anderen of andere spullen die er niet in thuis horen, daar doe ik
niets mee.
Als tuinafval langs de bladkorf valt ruim je het zelf even op ruimen. Anders moet de man het doen
die de korf komt leegmaken.
De chauffeurs van die de korven leegmaken maken er ook een zooi er van. Wat er langs valt laten
zij ook maar liggen, en wie ruimt het weer op????
Ik ga er van uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.
Ik ruim er niet extra op, maar zorg wel dat mijn rommel er niet omheen ligt.
Ik veeg vaker als ik er kom maar ik neem geen rotzooi mee zoals bloempotten of rekjes.
Ik zorg ervoor dat wat ik erin gooi ook erin terecht komt.
Mensen gooien wel eens potten erbij. Ik zou dit er eigenlijk uit moeten halen, maar daar ben ik
dan misschien een beetje te laks" voor"
Mijn eigen rommel ruim ik netjes op, die van een ander niet.
Zie zelden of zo iets wat er niet thuis hoort bij de blad korven
Als bladkorven gebruikt worden als vuilnisbelten behoren ze door de gemeente verwijderd te
worden, op deze manier wordt dit asociaal volkje op haar wenken bedient
Geen tuin
Geen tuinafval, dus kom er nooit
Gooi er alleen een bos bloemen in !! Heb Balkon !!
Mijn partner verzorgt dit gedeelte van het huishouden.
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