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Onderzoek
Respons

Het aantal uitgenodigde digipanel leden is 1062. Het aantal respondenten is 653. De responsratio komt hiermee op 61%.
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Glas
Andere locatie, waar brengt u uw glas heen?

Waar brengt u uw glas heen?
Aerdenhout - De Waal Malefijtlaan

3%

Aerdenhout - Marius Bouwerlaan

7%

Aerdenhout - Overste den Oudenlaan
Aerdenhout - Veldlaan

3%
1%

Bennebroek - Binnenweg

7%

Bennebroek - Hyacinthenlaan
Bennebroek - Isaac Sweerslaan

7%
2%

Bloemendaal - Bispinckpark

7%

Bloemendaal - Donkerelaan

3%

Bloemendaal - Iepenlaan

3%

Bloemendaal - Koepellaan
Overveen - Adriaan Stooplaan
Overveen - Blekersveld

9%
3%

6%

Overveen - Tetterodeweg

7%
4%

Vogelenzang - Henk Lensenlaan
Ik breng het niet weg
Andere locatie

Haarlem (32)
Santpoort-Zuid - Dekamarkt (31)
Heemstede (27)
Heemstede Aerdenhout Station (10)
Hillegom (4)
Overveen - AH (4)
Zandvoort - Bentveld (4)
Haarlemmermeer - Zwaanshoek (3)
Overveen - Afvalpunt (3)
AH Bloemendaalseweg (2)
Bennebroek (2)
Bloemendaal - Zuiderstationsweg (1)
AH Glasbak (1)
In flatgebouw (1)
Santpoort-Noord (1)
Zandvoort - Busstation (1)
Zuid-Kennemerland - Sociale tuinderijen (1)

Wat is de reden dat u uw glas niet wegbrengt?

2%

Overveen - Ter Hoffsteedeweg

Vogelenzang - Graaf Dirklaan
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4%
3%

• Er is geen bak in de buurt (omlopen, flink eind lopen, autotransport
nodig) (6)
• Nauwelijks glas om in te zamelen (6)
• ‘Geen tijd’
• ‘Glas wordt niet apart gehouden’
• ‘Heb er geen ruimte voor, je moet er een druk kruispunt voor
oversteken’
• ‘Niet mobiel genoeg’
20% • ‘Te omslachtig’
• ‘Wordt een per twee weken opgehaald’

Glas
Bent u tevreden over deze locatie?
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Glas
Waarover bent u niet tevreden?
Aerdenhout - De Waal Malefijtlaan
• Ongelukkig en onoverzichtelijk parkeren

Bloemendaal - Donkerelaan
• Voorstel andere locatie: Aelberdberg

Aerdenhout - Marius Bouwerlaan
• Geen container voor plastic
• Splitsen van flessen op kleur
• Lastig parkeren door hoge stoepranden

Bloemendaal – Iepenlaan
• Veel glas rondom bakken
• Groter glaswerk past niet altijd
• Ver weg
• Te weinig afvalbakken voor restafval

Bennebroek – Binnenweg
• Geen container voor papier of plastic waardoor er afval
achter gelaten wordt dat niet in de glascontainer hoort.
• Veel glas rondom de bakken
• Lastige locatie, dicht op de weg
• Vaak vol
Bennebroek – Hyacinthenlaan
• Lastig parkeren
• Vaak vol
• Veel glas rondom de bakken
Bennebroek - Isaac Sweerslaan
• Lastig bereikbare locatie/opening
• Veel glas rondom de bakken
Bloemendaal - Bispinckpark
• Veel glas rondom de bakken
• Ver weg
• Lastig parkeren
• Liever ondergrondse containers

Bloemendaal – Koepellaan
• Ver weg
• Geen container voor plastic
• Vaak vol
• Afval rondom de bakken
Overveen - Adriaan Stooplaan
• Vaak vol
Overveen - Ter Hoffsteedeweg
• Vaak vol
• Geen container voor plastic
Overveen – Tetterodeweg
• Vaak vol
• Lastig parkeren

Vogelenzang - Graaf Dirklaan
• Liever ondergrondse containers
• Veel glas en ander afval rondom bakken
• Overlast voor omwonenden
Vogelenzang - Henk Lensenlaan
• Ver weg
• Veel glas rondom bakken
Andere locatie
• Vaak vol
• Veel glas en ander afval rondom bakken
• Lastig parkeren door hoge stoepranden
• Liever in eigen gemeente, maar te weinig plekken in
Aerdenhout en Bennebroek

Papier & Karton
Wat doet u met uw papier en karton?

Bent u tevreden over het ophalen van papier en karton door BSM?
6% 1%

Ik breng het weg

41%
Ja
Kan beter

Ik breng het niet weg / Anders

Ik laat het ophalen door BSM

17%

Wat is de reden dat u uw papier en karton niet wegbrengt?
Opgehaald door gemeente (blauwe container) (254)
Niet veel papier (5)
Verzamelcontainer bij flatgebouw/appartementencomplex (4)
Er is geen bak in de buurt / te ver (2)
‘Ik laat het ophalen, maar als ik teveel heb breng ik het weg’ (1)
‘Dozen naar milieustraat, papier in grijze bak’ (1)
‘Karton breng ik wel weg, naar Graaf Dirklaan. papier breng ik niet weg i.v.m.
papierbak, die wordt opgehaald.’(1)
• ‘Niet mobiel genoeg’ (1)
• ‘Papier wordt niet gescheiden van overig afval’ (1)
•
•
•
•
•
•
•

Nee

42%

Waarover bent u niet tevreden?

93%

• ‘De frequentie. Het ophalen geschiedt 1 x per maand.’
• ‘Het papier wordt maar 1 x per maand opgehaald. We hebben dan heel erg veel en
kan het niet meer kwijt in huis. Ik zou graag een papiercontainer in Bennebroek
willen hebben, zodat ik tussendoor ook papier kan weggooien.’
• ‘Het wordt niet altijd opgehaald waardoor we het zelf dan nog naar een andere
straat moeten brengen waar het wel wordt opgehaald.’
• ‘Ik moet het papier een maand opsparen omdat er in de buurt geen mogelijkheid is
om het weg te brengen(Heemstede glip is dichtste bij, daar kom ik niet.’ regelmatig
langs. Een container in Bennebroek zou fijn zijn.
• ‘Ik zou het prettig vinden als wij het papier ook weg kunnen brengen naar dezelfde
plek als waar we het glas wegbrengen – binnenweg’
• ‘Mag om de 2 weken’
• ‘We hebben zoveel karton en papier, het zou fijn zijn wanneer er ook ergens een
punt is waar je het heen kan brengen. Want een maand lang bewaren is voor ons
niet te doen qua ruimte.’

Papier & Karton
Andere locatie, waar brengt u uw papier heen?

Waar brengt u uw papier heen?
Aerdenhout - De Waal Malefijtlaan

4%

Aerdenhout - Marius Bouwerlaan

9%

Aerdenhout - Overste den Oudenlaan

2%

Aerdenhout - Veldlaan

2%

Bloemendaal - Bispinckpark
Bloemendaal - Brederodelaan

8%
2%

Bloemendaal - Koepellaan

10%

Bloemendaal - Pieter Keijlaan
Bloemendaal - Vijverweg
Overveen - Adriaan Stooplaan

3%
1%
2%

Overveen - Blekersveld

6%

Overveen - Tetterodeweg

9%

Vogelenzang - Graaf Dirklaan

Vogelenzang - Henk Lensenlaan
Andere locatie

Heemstede (17)
Thuis opgehaald (blauwe rolcontainer) (13)
Eigen container (thuis/werk/op het complex) (10)
Santpoort (8)
Haarlem (6)
Bloemendaal - Aelbertsberg (3)
Overveen - Milieustraat (3)
Station Heemstede Aerdenhout (3)
Zandvoort (2)
Aerdenhout - Antoniusschool (1)
Bloemendaal - Iepenlaan (1)
Bloemendaal - Kennemergaard (1)
Goede doelen (1)
Sportvereniging (1)
Zwaanshoek (1)

3%

Overveen - Ter Hoffsteedeweg

Vogelenzang - Gravin Jacoblaan
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Papier & Karton
Bent u tevreden over deze locatie?
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Kan beter
Ja

Papier & Karton
Waarover bent u niet tevreden?
Aerdenhout - De Waal Malefijtlaan
• Vaak vol/verstopt
• Onveilige situatie door aan straat parkeren
Aerdenhout - Marius Bouwerlaan
• Vaak vol/verstopt
• Lastig parkeren door hoge stoepranden
Aerdenhout - Overste den Oudenlaan
• Vaak vol/verstopt
Aerdenhout - Veldlaan
• Vaak vol/verstopt
Bloemendaal - Brederodelaan
• Zorgt voor overlast
Bloemendaal - Koepellaan
• Vaak vol/verstopt
• Geen container voor plastic
Overveen - Adriaan Stooplaan
• Klep kapot, moeilijk open te houden
• Vaak vol/verstopt
Overveen - Blekersveld
• Vaak vol/verstopt

Overveen - Ter Hoffsteedeweg
• Vaak vol/verstopt
Overveen - Tetterodeweg
• Vaak vol/verstopt
• Lastig parkeren
Vogelenzang - Graaf Dirklaan
• Vaak vol/verstopt
• Overlast omwonenden
• Liever ondergrondse containers
Vogelenzang - Henk Lensenlaan
• Ver weg
Andere locatie
• Liever mogelijkheid tot wegbrengen papier in Bennebroek
• Lastig parkeren door hoge stoepranden

Oud textiel
Wat doet u met uw oude textiel?

Bent u tevreden over het ophalen van uw oude textiel?

Ik breng het weg

8%

72%

4%

Ja
Ik laat het ophalen door de gemeente

Anders

Kan beter

8%

Nee

19%

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weggeven/doorgeven (27)
Tweedehands winkel (22)
Goede doelen (o.a. Voedselbank, Rode Kruis, Leger des Heils, Polen. kerk) (20)
Vuilnis (19)
Ophalen in zakken van gemeente of goede doelen (10)
Bewaren/hergebruiken (6)
Retour naar winkel (4)
‘Iemand neemt het voor ons mee’ (1)
‘Ik zou het graag ergens heenbrengen, maar ik weet niet waar’ (1)

88%

Waarover bent u niet tevreden?
•
•
•
•
•
•

‘Dat wij het niet op een manier wegbrengen dat het kan worden gerecycled’
‘Het is niet vaak genoeg waardoor er geen systeem ontstaat’
‘Kan meer planmatig’
‘Vaak niet op aangegeven datum/tijdstip’
‘Werd niet opgehaald’
‘Wordt nog wel eens overgeslagen’

Oud textiel
Andere locatie, waar brengt u uw oude textiel heen?

Waar brengt u uw oude textiel heen?
Aerdenhout - Marius Bouwerlaan

7%

Bennebroek - Binnenweg

8%

Bennebroek - Hyacinthenlaan

7%

Bloemendaal - Koepellaan

12%

Overveen - Ter Hoffsteedeweg

12%

Vogelenzang - Henk Lensenlaan

Andere locatie

5%

48%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haarlem (32)
Kringloop (30)
Overveen - Bloemendaalseweg (14)
Station Heemstede Aerdenhout (14)
Santpoort Zuid (13)
Bennebroek - AH Schoollaan (12)
Diverse locaties (9)
Vogelenzang - Coop (9)
Afvalpunt Overveen (8)
Heemstede (7)
Haarlem - Albert Heijn (5)
Santpoort (5)
Heemstede - Groendaal (4)
Hillegom (4)
Zandvoort - Bentveld (4)
Haarlem - H&M (3)
Heemstede - Dorcas (3)
Kerk (3)
Andere mensen (2)
Bloemendaal - Korte Kleverlaan (2)
Leger des Heils (2)
Zwaanshoek (2)
Bennebroek - Zwarteweg (1)
Bussum (1)
Heemstede - Roemer Visscherplein (1)
Naarden (1)
Oosteinde (1)
Overveen - Dorpsstraat (1)

Oud textiel
Bent u tevreden over deze locatie?
0%

3%
8%

0%
6%

Waarover bent u niet tevreden?
0%
10%

2%
8%

0%
5%

0%

Bennebroek - Binnenweg
• Vaak vol
• Druk kruispunt oversteken

11%

Bennebroek - Hyacinthenlaan
• Het is een algemene bak geworden, niet meer voor een bepaalde organisatie
Bloemendaal - Koepellaan
• Glasscherven rondom de container
• Ver weg
100%
89%

94%

90%

91%

95%

88%
Nee
Kan beter
Ja

Overveen - Ter Hoffsteedeweg
• Vaak vol
Vogelenzang - Henk Lensenlaan
• Ver weg
Andere locatie
• Vaak vol
• Te ver buiten de gemeente Bloemendaal
• Niet bekend met inzamelpunten voor oud textiel
• Op ophaaldagen wordt er niet altijd opgehaald
• Bereikbaarheid

Toelichting

Glas

Waarover bent u niet tevreden?
Aerdenhout - De Waal Malefijtlaan
• Ongelukkig parkeren bij kruispunt
• Mensen parkeren hun auto hun auto direct aan de stoeprand. Het zicht en de
ruimte van de overige verkeersdeelnemers wordt hierdoor ernstig belemmerd,
hetgeen leidt tot een onveilige situatie.
Aerdenhout - Marius Bouwerlaan
• Bij Station Heemstede hoef je flessen alleen te splitsen in wit en kleur. Bij Marius B.
wel en ze zijn vaak vol.
• Geen container voor plastic
• Ik vind dat er meer inzamelpunten kunnen zijn. Bij voorkeur nabij de supermarkten.
Ook vind ik dat inzameling veel overlast geeft voor buurtbewoners en dat dat
mogelijk de waarde van hum huis - negatief- beïnvloedt.
• Parkeren is lastig. Ik sta eigenlijk altijd op de weg. Omdat de stoepranden zo hoog
zijn, durf ik niet met mijn grote auto op de parkeerplek naast de glasbak te gaan
staan. Als ik de zijdeur wil open doen, ben ik bang dat die de stoeprand raakt.
Bennebroek - Binnenweg
• Er is geen papier inzamelpunt. Bovendien is de locatie net voor/na een stoplicht.
Waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
• Er ligt vaak glas naast de glasbak en mensen laten afval achter zoals dozen en
plastic tassen of dingen die niet in de bak passen
• Ligt vaak glas naast
• Overlast, smerig, afval
• Plek om afval zoals wijndozen etc te deponeren. Glasbak staat erg dicht op de weg
waardoor je erg snel moet zijn zonder dat er iemand last van heeft.
• Thuis ophalen zou beter zijn
• Veel glas op de grond, glasbakken vaak vol
• Vloerplaten nodigen uit tot gevaarlijke struikelpartijen. Smerig!

• Volle afvalbak
• Waarom niet een glasbak bij AH op de Schoollaan, de Bennebroekers doen veelal
dáár hun boodschappen. Handig om dan direct flessen daar weg te brengen.
• Zou prettig zijn als het dichterbij de Albert Heijn is
Bennebroek - Hyacinthenlaan
• Bereikbaarheid met parkeren.
• Glasbak is vaak vol en dan zetten mensen de spullen ervoor.
• Ik weet niet meer precies de kleur maar volgens mij is er geen scheidingsvak voor
de kleur groen.
• Vaak ligt er veel glas rond de bakken, niet veilig met kinderen of fietsbanden
Bennebroek - Isaac Sweerslaan
• De lokatie is niet ideaal omdat er niet goed wordt schoongehouden rondom de
glasbak waardoor er vaak stukken glas rondslingeren. Niet fijn als je fietst of met
kleine kinderen samen het glas wegbrengt.
• Je kan er wat lastig bij, opening zit aan kleine stoep onder boom. Prullenbak altijd
vol, veel rotzooi naast de bakken
• Het is er moeilijk komen. Lastig parkeren en op een gekke locatie tov het kruispunt
Bloemendaal - Bispinckpark
• Glas scherven op de grond
• Glasbak pal langs de weg en daardoor gevaarlijk door de glasscherven.
• Liefst een punt dichterbij
• Ondergrondse containers
• Parkeergelegenheid
• Parkeerplek onhandig
• Te ver
• Vaak glas op de grond (kans op lekke banden van de fiets).

Toelichting

Glas

Waarover bent u niet tevreden?
Bloemendaal - Donkerelaan
• Volgens mij zou er een moeten staan op het terrein bij aelberdberg waar ook de
andere containers staan, dit is voor vele ouderen te ver weg zodat ze niet in de
glasbak komen maar in in de vuilniszak gaan
Bloemendaal - Iepenlaan
• Er ligt vaak glas rondom de glasbak, waardoor fietsbanden lek raken
• Groter glaswerk past niet altijd (vaas/grote potten)
• Het is toch tien minuten lopen
• Lelijk, vies en onhandig geplaatst en te weinig afvalbakken erbij voor ander of
restafval.
Bloemendaal - Koepellaan
• Als het om veel flessen gaat is de afstand naar de container een bezwaar.
• Containers zijn soms vol en het is soms rommelig. Verder mis ik de gelegenheid om
plastic in te leveren.
• Ivm afvoer glas, kleding en papier zeker. Niet tevreden!!!!!! Mis toch wel een
plastic container. Zoveel afval wordt buiten de bakken gedeponeerd!!!!!!
Verschrikkelijk!
• Regelmatig tref ik volle bakken aan en troep eromheen.
• Soms zijn bakken vol, en je kan er geen plastic brengen
• Veel mensen laten groep buiten de bakken achter.
Overveen - Adriaan Stooplaan
• Af en toe vol
• Regelmatig vol en dan zet men het glas naast de bak
• Vaak vol

Overveen - Ter Hoffsteedeweg
• Geen mogelijkheid om plastic in te leveren.
• Kan van allebei wel een bak bij, dwz papier en wit glas
• Plat glas kan er niet makkelijk in.
• Rondom de afvalbak ligt soms glas. Kan het niet ondergronds?
• Vaak vol
Overveen - Tetterodeweg
• De bakken zijn soms propvol, blijkbaar veel wijndrinkers in Overveen..
• Glasbakken zijn soms vol waardoor er glas op straat erbij gezet wordt. Daardoor
ligt er ook glas stuk op straat.
• Lastig parkeren.
• Meer bak nodig. Soms het is vol voor meer dan twee dagen
• parkeren is een drama; ik vind het vervelend een heel eind te sjouwen met de
flessen
• Regelmatig vol. Bij melding wordt aangegeven dat je naar andere lokatie kan gaan
maar op de fiets met ook volle tas met papier doe je dat niet even makkelijk. Het is
juist handig om gelijk daarna boodschappen te kunnen doen in het dorp en dat
gaat dan niet
• Soms glasbak vol. Te weinig geleegd
• Te vaak niet geleegd.
• Te weinig capaciteit en altijd die irritante straatnieuwsverkoper die al 13! jaar zijn
hand staat op te houden

Toelichting

Glas

Waarover bent u niet tevreden?
Vogelenzang - Graaf Dirklaan
• Een ondergrondse milieustraat zou fraaier zijn. En er ligt nu vaak glas omheen.
• er wordt erg veel willekeurig (groot) ander afval bij de containers gedumpt en dat
maakt een onverzorgde indruk.
• Het zou handiger zijn als er een locatie is die dichterbij de coop is. We brengen nu
het glas ook vaak weg in Hillegom als we boodschappen gaan doen.
• Ik zou het zeer op prijs stellen als hier ondergrondse containers zouden worden
geplaatst
• Ligging, teveel hinder van ophaalwagens , herrie voor omwonenden en regelmatig
glasscherven op de weg
• Overlast geluid voor omwonenden en glas op straat
• Te vies en rommelig rondom container
Vogelenzang - Henk Lensenlaan
• Als je moet lopen is het best een afstand van waar ik woon.
• Niet echt centraal in het dorp.
• Uit de route.
• Veel glas op de weg en er omheen

Andere locatie
• Bak soms vol. Veel glas en scherven voor de bak.
• Beperkt volume van de glasbak is vaak vol
• De stoepranden zijn onnodig hoog en scherp = moeilijk parkeren zonder schade.
Graag (overal) 45gr schuine stoepranden aub).
• Erg rommelig. Zal beter worden na nieuwbouw Dekamarkt
• Geplaatst op het trottoir
• Glas op de grond
• Het is niet in Bennebroek en wel de dichtst bijzijnde locatie waar ik zowel glas als
papier kan wegbrengen (en boodschappen kan doen)
• Ik breng het glas liever weg in mijn eigen gemeente, maar de glasbakken in
Aerdenhout zijn dun gezaaid.
• Is maar twee kleurig glas inzameling. Daarbij is het niet mijn eigen gemeente,
maar wel makkelijk parkeren en op mijn route.
• Ivm verbouwing staat alles niet bij elkaar
• Omdat er te weinig plekken in Bennebroek zijn. Hier kan ik ook meteen papier en
kleding wegbrengen
• Omdat mensen erg slordig zijn en vask glas buiten de glasbak achterlaten.
• Regelmatig kapot glas op de grond en overig afval
• Regelmatig moet je lang lossende vrachtwagens. soms overvol
• Soms zitten de bakken te vol en kan er niets meer bij.
• Te ver
• Weg al lang opgebroken
• Zijn aan het verbouwen dus is een tijdelijk gebeuren
• Zou het liever dichter bij huis doen

Toelichting

Papier & Karton
Waarover bent u niet tevreden?
Aerdenhout - De Waal Malefijtlaan
• Vaak zijn de bakken vol, of verstopt. Ik app dan ff naar jullie, maar duurt dan toch
even voordat ze leeg gemaakt worden. De bewoners stoppen er ook wel af en toe
veel karton in
• Mensen parkeren hun auto hun auto direct aan de stoeprand. Het zicht en de
ruimte van de overige verkeersdeelnemers wordt hierdoor ernstig belemmerd,
hetgeen leidt tot een onveilige situatie.
• De container is te vaak te overvol

Bloemendaal - Brederodelaan
• Ik zou graag willen dat deze papierbak weg zou gaan hij staat er erg ongepast is
lelijk en verpest het zicht voor de omwonende en zorg voor veel overlast. Ik zou het
zeer op prijs stellen als de gemeenten hier iets aan zou willen doen dit kan ook
prima bij de ander bakken geplaatst worden. en ik heb ook meerdere keren een ree
daar zien lopen met zijn jong en die worden verstoord in hun rust gebied van Het
landgoed Schapenduinen. Zou toch echt een schande zijn als de wilden dieren niet
meer in rust kunnen leven..

Aerdenhout - Marius Bouwerlaan
• Snel geblokkeerd
• Ik breng papier niet vaak weg, maar ook hier geldt dat parkeren lastig is. Ik sta
eigenlijk altijd op de weg. Omdat de stoepranden zo hoog zijn, durf ik niet met mijn
grote auto op de parkeerplek naast de glasbak te gaan staan. Als ik de zijdeur wil
open doen, ben ik bang dat die de stoeprand raakt.

Bloemendaal - Koepellaan
• De papierbak is wel eens vol
• Containers zijn soms vol en het is soms rommelig. Verder mis ik de gelegenheid om
plastic in te leveren.

Aerdenhout - Overste den Oudenlaan
• Hij is heel vaak vol! Dus vaker legen zou enorm helpen!
Aerdenhout - Veldlaan
• Zit te vaak verstopt omdat men niet de moeite neemt karton passend te maken.

Overveen - Adriaan Stooplaan
• Regelmatig vol en dan zet man het naast de bak. Bovendien is de klep kapot
• Entree stortkoker is relatief klein, moeilijk open te houden. Vaak verstopt met
karton zodat hij vol lijkt maar niet is.
Overveen - Blekersveld
• Snel vol
• Vaak is de container al zo vol dat er niets meer bij kan of dat je het naar onderen
moet duwen omdat het er anders ook weer uitgehaald kan worden, wat je gewoon
niet wil met je oude paperassen.
Overveen - Ter Hoffsteedeweg
• Kan wel een papierbak bij
• Snel te vol

Toelichting

Papier & Karton
Waarover bent u niet tevreden?
Overveen - Tetterodeweg
• bak is vaak overvol en mensen zetten hun dozen er dan naast, ziet er
rommelig/vies uit
• Groter bak nodig
• parkeren
• Te vaak niet geleegd
• Vaak vol. Bij melding wordt aangegeven dat je naar andere lokatie kan gaan maar
op de fiets met ook volle tas met glas doe je dat niet even makkelijk. Het is juist
handig om gelijk daarna boodschappen te kunnen doen in het dorp en dat gaat
dan niet met volle tassen
Vogelenzang - Graaf Dirklaan
• De container zit vaak vol. Soms een kwestie van omlopen en de andere zijde
gebruiken. De implicatie van vol, zorgt er soms ook voor dat er dozen worden
achtergelaten. Oogt rommelig. Dit geldt ook voor de locatie Gravin Jacobahof
(maar ik kon maar 1 aankruisen).
• Overlast omwonenden
• vaak te vol
• zelfde als met het glas: Graag ondergrondse containers
Vogelenzang - Henk Lensenlaan
• Uit de route

Toelichting

Oud textiel

Waarover bent u niet tevreden?
Bennebroek - Binnenweg
• Bak zit altijd vol, er zijn te weinig alternatieve wegbrengmogelijkheden
• Je moet er een druk kruispunt voor oversteken
• Te ver weg, wist geen andere locatie
• Zie reactie glas inzamelpunt.
Bennebroek - Hyacinthenlaan
• Eerst was die textielbak van het Leger des Heils. Het is misschien handig om er
textielbak op te zetten en dat het een algemene bak is (dus niet voor een bepaalde
organisatie om geld voor kleding te kunnen krijgen).
Bloemendaal - Koepellaan
• Als de kleding naar een goed doel in Nederland gaan i.p.v. buitenland
• Dichterbij zou makkelijker zijn.
• Glasscherven op de grond
• Laatste keer was container vol
Overveen - Ter Hoffsteedeweg
• Container zit vaak vol; zakken rondom de container en daardoor is het daar vies en
rommelig.
• Kan het nog dichterbij? bv bij stoopplein, waar nu ook glas weggegooid kan
worden. Maar we zijn niet ontevreden met de huidige locatie
• Ondergronds?
• Ook dit zit soms vol
• Was een keer vol
Vogelenzang - Henk Lensenlaan
• Uit de route

Andere locatie
• Afstand naar Haarlem
• Bak regelmatig vol
• Container is vaak vol
• Deze enquete vind ik zeer onvolledig. Over preventie van afval geen enkele
vraag.....! Daar begint het: waarom afval produceren als je het toch weggooit??
• Ik wist niet dat er lokaties zijn voor textiel.
• Is niet altijd bereikbaar
• Kledinginzameling voor kledingbank/kinderen in Nederland die het nodig hebben
zou fijn zijn. Hier is ook armoede, niet alleen in het buitenland
• Ligt op de route zolang ik een abonnement heb op de sportschool
• Ook hier vaak te vol en zware klep die moeilijk te openen is met weinig rumte
• Op de ophaaldag wordt er niet opgehaald
• Regelmatig vol, leging onregelmatig
• Soms er is glas op het grond, niet veilig
• Staat vaak te lang vol
• Te beperkte ruimte
• te weinig capaciteit
• Vaak te vol
• Vaak vies.
• Vaak vol
• Vaak vol en vaak niet mogelijk om te parkeren
• Ver weg
• Vroeger was er een container voor het Leger des Heils aan de Hyacinthenlaan nu
moet ik naar Haarlem Noord
• Waar moet ik met niet bruikbaar textiel heen? Restjes van kleding maken bvb.
• Zit vaak vol
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