Boodschappen
Winkeliers mogen vanaf 1 januari geen gratis plastic tas meer meegeven aan hun klanten.
Met het verbod voldoet Nederland aan de Europese verplichting om het gebruik van plastic
tassen te verminderen. Het doel is om onder meer zwerfvuil tegen te gaan. Wat is het meest
voor je van toepassing?

1. Als ik boodschappen doe, dan:
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Neem ik meestal
Koop ik meestal Pak ik meestal een Anders, namelijk:
een eigen
een plastic tas in de lege doos uit de
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Weet niet

Anders:


















bij de supermarkt neem ik altijd een eigen tas mee, maar als ik ga winkelen (kleding oid kopen)
niet.
Boodschappen kar
doe alles in een eigen box of tas
Een plastiek krar die heb ik al 25 jaar.
Eigen krat
eigen kratten
enkele plastieke korven in de auto
Fietstas (2x)
ik heb een fietstas
ik me genoodzaakt voel om een boodschappentas mee te nemen (diefstalverdacht in een
winkel!) terwijl (zelf-)verantwoordelijk gebruik van plastic tasje (itt productie zware plastic
boodschappentas) nauwelijks of geen milieubelasting betekent. Ik voel me dus bekocht, zoals
ook met het vuilnisbeleid waar gekozen is om ipv een wekeliiks 2 of meer vuilniswagens
wekelijks door de straten te jagen
Ik neem altijd een opvouwkrat mee
ik neem altijd mijn eigen booodschappen tas mee en inklapbaren kratjes.
Ik neem vouwkratten mee
krat (2x)
krat in auto
kratje
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kratten van thuis
neem alm lang een eigen boodschapentas mee
Neem een boodschappenkrat mee
neem ik altijd mijn boodchappen krat mee
neem zelf plastic tassen mee van thuis
reclyclebare tassen vd winkel
Uit de car in de auto
vind ik het erg prettig om een plastic tas te krijgen om mijn gekochte spullen in te doen
Wens een gratis tas

In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. ‘Ik hergebruik altijd plastic tassen’
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Ik gebruik ze om plastic afval in te doen en in pedaalemmertjes
Ik vind het belangrijk dat ik zelf ook verantwoording neem in de zorg voor het
milieu en het verminderen van de afvalberg.
Nadat ze enige keren zijn gebruikt, worden ze binnenzak voor de vuilnisbak.
vooral die van de Action en Xenos zijn hier heel handig voor. Het milieu word
vanaf 1 januari nog meer belast, want nu moet ik afvalzakken gaan kopen(dit kost
geld, daarvoor moet ik werken, daarvoor moet ik km`s maken en benzine
verbranden)
Of voor boodschappen of als vuilniszak
De dunne plastic tasjes gebruik ik in de keuken als afvalzak voor het plastic. De
grotere plastic tassen worden vaak gebruikt om spulletjes van de een naar de
ander te vervoeren.
Heb niet altijd bij het winkelen een tas bij me, vind het dan toch wel fijn om een
tas te krijgen.
Kleine tasjes gebruik ik om gft in te doen en de wat grotere hang ik aan de stoel
en doe daar het plastic afval in
Niet altijd maar wel steeds en steeds meer
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Neutraal




Weet niet



Thuis gaat alle plastic en dan ook m.n. de plastic tassen bij het afval plastic en
blikken
Vaak als vuilnis zakje of gewoon als tas weer
Voor convenience goods gebruik ik vaak een rieten mandje als winkelmandje
waarin ik een plastic tasje meeneem voor bepaalde producten.
Voor het huisvuil
Niet altijd. Sommige 'plastic` tassen zijn gemaakt van afbreekbare grondstoffen.
Andere gebruik ik om b.v. glaswerk naar de container te brengen.
Dit is geen stelling toch maar een vraag! Daar hoort ja of nee bij, lijkt me
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