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Samenvatting 

Inleiding 

In hoeverre zijn burgers bekend met het scheiden van verschillende afvalstromen? Zijn ze bereid om 

meer soorten afval te scheiden? Zijn burgers al bekend met de retourstations en de subyard in 

Belfeld en maken ze hier ook al gebruik van? In dit rapport beantwoorden we deze vragen. Alle 

digipanelleden zijn via een e-mail uitgenodigd voor dit onderzoek. In totaal hebben 851 leden de 

vragenlijst ingevuld. Dit komt uit op een respons van 66%.  

 

Elektrische apparaten inleveren 

Bijna driekwart van de respondenten levert vaak of meestal kleine en/of middelgrote elektrische 

apparaten gescheiden in. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2011 (67%). Met name 

respondenten ouder dan 55 jaar leveren vaker dan gemiddeld elektrische apparaten gescheiden in. 

Ook zijn er verschillen per wijk. In de wijken Arcen, Lomm, Vossener, Klingerberg en Steyl is het 

inlevergedrag lager dan gemiddeld in de gemeente Venlo.  

De mensen, die wel hun afgedankte elektrische apparaten inleveren, doen dit nog vooral op de 

milieustraat. Ruim een derde heeft (ook) wel eens gebruik gemaakt van het retourstation. In 2011 

had ongeveer een kwart van de respondenten hier gebruik van gemaakt. Redenen om apparaten niet 

gescheiden in te leveren zijn nog altijd dat men niet weet waar men deze moet inleveren of dat men 

niet wist dat dat kon. 

 

Retourstations 

Ruim een derde van de ondervraagden maakt wel eens gebruik van een retourstation. Amper een 

derde heeft in 2012 nog nooit gehoord van een retourstation. In 2011 was dit nog ruim de helft.  

Nog altijd is de milieustraat op de James Cookweg in Blerick het meest bekend. In sommige wijken in 

de gemeente Venlo is de bekendheid van de retourstations minder dan gemiddeld in de stad. Wijken 

waar de minste mensen aangeven de retourstations te kennen zijn: Boekend, Trade Port en Steyl. In 

de wijken Boekend en Trade Port is dit verder geen probleem aangezien hier het inlevergedrag 

vooralsnog hoger is dan gemiddeld. In Steyl is het wellicht raadzaam mensen te informeren over de 

inlevermogelijkheden van de verschillende afvalstromen.  

Wanneer mensen de retourstations wel kennen is dit in de meeste gevallen dat ze een retourstation 

hebben zien staan. Daarnaast zijn de meeste inwoners, net als in 2011, wel bereid om de 

retourstations te gaan gebruiken. De belangrijkste reden om afval te scheiden is voor bijna 

tweederde van de respondenten dat het beter is voor het milieu. Ongeveer een kwart van de 

mensen geeft aan dat ze sinds het plaatsten van de retourstations meer elektrische apparaten 

gescheiden inleveren dan voor die tijd. 

 

Frituurvet 

Twee derde van de panelleden is op de hoogte van de mogelijkheden tot het hergebruiken van 

frituurvet. In vergelijking met 2011 is dit aandeel toegenomen. Wijken waar mensen het minst op de 

hoogte zijn van de mogelijkheid tot het hergebruiken van frituurvet zijn: Venlo-Oost-Noord, Venlo-

Oost-Zuid, Blerick-Zuid, Boekend en Tegelen.  

Bijna driekwart van de mensen is bereid om gebruikt frietvet in te leveren, wanneer er een 

inleverpunt in de buurt aanwezig zou zijn. Alleen heeft slechts een kwart van de mensen ook 

daadwerkelijk frituurvet ingeleverd. De meeste mensen gooien hun oude frituurvet in de container. 

Twee vijfde van de mensen doet ‘iets anders’ met hun oude frituurvet. Met ‘iets anders’ wordt hier 

in de meeste gevallen bedoeld dat ze geen frituurvet gebruiken of dat ze het weggooien bij het 

inleverpunt voor frituurvet bij de supermarkt in de buurt (gele ‘remia’ container).   
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Belfeld (Subyard) 

In Belfeld is als proef een zogenaamde Subyard geplaatst waarin kleine én middelgrote elektrische 

apparaten kunnen worden weggegooid en waarin tevens frituurvet kan worden ingeleverd. Twee 

vijfde van de panelleden uit Belfeld heeft wel eens van de Subyard gehoord. De meesten kennen de 

Subyard omdat ze deze hebben zien staan in Belfeld. Een kwart van de mensen heeft de subyard al 

gebruikt voor het weggooien van elektrische apparaten. Ook een kwart van de mensen, die frituurvet 

gebruiken, hebben de subyard al gebruikt. Nog eens twee derde geeft aan dit wel te gaan doen. Voor 

het plaatsen van de Subyard gooiden de meeste mensen hun oude frituurvet in de container. 

Ongeveer een op de vijf mensen geeft aan dat zij door het plaatsen van de Subyard meer elektrische 

apparaten gescheiden inleveren dan voor die tijd. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Venlo wil het scheiden van afgedankte kleine elektrische apparaten en middelgrote 

apparaten stimuleren. Met middelgrote apparaten worden apparaten bedoeld die in de 

restafvalcontainer passen, zoals koffiezetapparaten, broodroosters en boormachines. Onder kleine 

elektrische apparaten verstaan we onder andere rekenmachines, zaklampen, scheerapparaten, 

Ipod’s, walkmans, opladers en elektrische tandenborstels.  

Om de scheiding van kleine elektrische apparaten te stimuleren heeft de gemeente Venlo begin 2011 

op 11 plaatsten in de gemeente zogenaamde ‘retourstations’ geplaatst. Dit aantal is in de rest van 

2011 en 2012 uitgebreid naar 22.  

In 2011 is een eerste meting gehouden onder de inwoners van gemeente Venlo om te kijken in 

hoeverre mensen al de verschillende afvalstromen scheiden en in hoeverre mensen bereid zijn dat te 

ook te doen. In 2012 is dit onderzoek herhaald om te kijken of het gescheiden inleveren van de 

verschillende afvalstromen is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is ook gekeken of de 

bekendheid van de verschillende inleverpunten is toegenomen in vergelijking met 2011. 

 

Op dit moment staan de retourstations op de volgende plaatsen: 

Arcen en Velden 

• Arcen - Wal/Op de Hor (kerk) 

• Velden - Scholtisstraat (kerk)  

 

Blerick 

• Hubertusplein (kerk) 

• Op den Akker (Spar) 

• Vossenerlaan (Spar) 

• Pr. Mauritsstraat (Lidl in aanbouw) 

• Van Bornestraat (C1000) 

• Vastenavondkampstraat (C1000) 

• Burg. Coenegrachtstraat (Jan Linders) 

 

Tegelen en Belfeld 

• Belfeld - Muldersplein (Jumbo)  

• Tegelen - Kerkstraat/Raadhuisplein (AH) 

• Tegelen - Glazenapplein (Plus) 

• Tegelen - Kerkstraat (Jan Linders) 

 

Venlo 

• Van Leeuwenhoekstraat (AH bij Trefcenter) 

• Van Nijvenheimstraat (AH/Jan Linders)  

• Gelreplein (Plus) 

• Karel van Egmondstraat (C1000) 

• Maagdenbergplein (AH) 

• Leuterweg (Lidl) 

• Bisschop Hoensbroekstraat (winkelcentrum) 

• Van Postelstraat (Aldi) 

• Straelseweg (Lidl) 
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Naast de retourstations is er in Belfeld als proef de zogenaamde ‘Subyard’ geplaatst. Hierin kunnen 

niet alleen kleine elektrische apparaten worden weggegooid, maar ook middelgrote elektrische 

apparaten, zoals broodroosters, koffiezetapparaten en boormachines. Verder is het bij de ‘Subyard’ 

ook mogelijk om je gebruikte frituurvet in te leveren. 

 

Om te kijken in hoeverre deze retourstations, de Subyard en andere inzamelmogelijkheden voor 

kleine en middelgrote elektrische apparaten bij de burgers bekend zijn en al worden gebruikt, en of 

burgers bereid zijn deze in de toekomst te gaan gebruiken, wordt dit onderzoek uitgevoerd. 

 

Verder wil de gemeente Venlo ook het apart inleveren van frituurvet stimuleren. Gebruikt frituurvet 

kan volledig worden hergebruikt door er biodiesel, brandstof voor de auto, van te maken. Een 

huishouden produceert per jaar ongeveer 10-15 kilogram afgedankt frituurvet. Nu gaat dit nog vaak 

met het huisvuil mee naar de afvalverbranding. Dat is zonde, want het is een goedkope en goede 

brandstof. De gemeente wil daarom graag het frituurvet van huishoudens gescheiden inzamelen. Op 

dit moment kunnen burgers hun frituurvet al gescheiden inleveren bij de milieustraat en bij 

verschillende ‘Remia-containers’ bij sommige supermarkten. Daarnaast is er als proef in Belfeld de 

zogenaamde ‘Subyard’ geplaatst. Hier kan ook het gebruikte frituurvet gescheiden worden 

ingeleverd. In de toekomst zijn er plannen om het aantal inleverpunten voor frituurvet verder uit te 

breiden. Om te kijken of mensen bereid zijn hier ook gebruik van te maken, wordt dit onderzoek 

uitgevoerd. 

 

1.2 Organisatie 

De opdrachtgever voor dit onderzoek is afdeling Openbare Werken. De verantwoordelijkheid voor 

het de gegevensanalyse en de uiteindelijke rapportage ligt bij sectie Onderzoek en Statistiek van de 

gemeente Venlo. De vragenlijst is gezamenlijk opgesteld. 

 

1.3 Methodiek 

Voor de dataverzameling van dit onderzoek is in 2011 en 2012 gebruik gemaakt van een digitale 

vragenlijst. Deze is uitgezet onder het ‘Gemeentepanel Venlo’. Alle  gemeentepanelleden hebben via 

een e-mail een uitnodiging gekregen voor het onderzoek. Na een week is een herinneringsbericht 

gestuurd naar de mensen, die op dat moment de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. In totaal 

hebben in 2011 564 mensen de vragenlijst ingevuld. Dit komt uit op een respons van 78,4%.  

In 2012 is het panel in omvang toegenomen; met name door een onderzoek onder jongeren vanaf 12 

jaar. Helaas blijken de jongeren geen goede respondenten te zijn. Vandaar dat de totale respons in 

2012 (29%) veel lager ligt dan in 2011. Kijken we echter naar de respons zonder de jongeren kom je 

uit op 66%. Ook dit ligt wat lager dan in 2011. Dit is wellicht te verklaren door het feit dat het 

onderzoek is gehouden in de mei-vakantie. Desondanks is de respons hoog genoeg om de gegevens 

van 2012 en 2011 met elkaar te kunnen vergelijken. 

 

Jaar % N respons N totaal 

2011 78% 564 719 

2012 excl. jonger dan 18 jaar 66% 775 1171 

2012 incl. jonger dan 18 jaar 29% 851 2986  
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1.4 Leeswijzer 

Deze rapportage bestaat uit 4 hoofdstukken. In het inleidende hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op 

de aanleiding en het doel van dit onderzoek. Verder wordt de organisatie en de gebruikte methodiek 

nader beschreven. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het onderdeel elektrische apparaten 

omschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het inzamelen van frituurvet. In hoofdstuk 4 staan de 

achtergrondkenmerken van de respondenten. Tot slot is nog een bijlage toegevoegd. Hierin staan 

alle open antwoorden die panelleden hebben gegeven in de vragenlijst. 

 

In de rapportage wordt gebruik gemaakt van figuren. In deze figuren worden de percentages 

weergegeven. Boven of in de figuren staat het totaal aantal mensen dat antwoord op die betreffende 

vraag heeft gegeven (=N).  
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2. Elektrische apparaten 

2.1 Algemeen inlever gedrag 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bereidheid en bekendheid van het gescheiden inleveren van 

verschillende afvalstromen; in het bijzonder kleine elektrische apparaten. De resultaten worden 

gepresenteerd in figuren. De N (het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord) staat in of 

boven de figuur vermeld. 

 

Bijna driekwart van de panelleden geeft aan dat men kleine en middelgrote elektrische apparaten 

gescheiden inlevert. Dit aandeel is in vergelijking met 2011 licht toegenomen. 

 

Figuur 2.1. Levert u kleine en middelgrote elektrische apparaten in? 
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Net als in 2011 is te zien dat oudere panelleden vaker elektrische apparaten gescheiden inleveren 

dan jongere panelleden. Wel is onder bijna alle panelleden, behalve panelleden jonger dan 34 jaar, 

het inlevergedrag toegenomen.  

 

Figuur 2.2. Levert u kleine en middelgrote elektrische apparaten in? Naar leeftijdscategorie. 
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Als we kijken of er verschillen zijn te ontdekken naar inlevergedrag per wijk zien we het volgende 

beeld. 

 

 

Figuur 2.3. Levert u kleine en middelgrote elektrische apparaten in? Naar wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit deze wijkkaart komt naar voren dat er een aantal wijken is waar een groot deel van de inwoners 

nog geen elektrische apparaten gescheiden inlevert. Wijken waar dit percentage het hoogst is, zijn: 

Arcen, Lomm, Vossener, Klingerberg en Steyl. De meeste elektrische apparaten worden ingeleverd in 

de wijken Boekend en Trade Port. 
 



 13

De reden dat elektrische apparaten niet (altijd) worden ingeleverd is vaak dat men niet weet waar 

men deze moet inleveren en/of dat men niet wist dat men de apparaten kon inleveren. Het aandeel 

panelleden dat niet wist dat ze elektrische apparaten konden inleveren is wel bijna gehalveerd sinds 

vorig jaar. 

 

Figuur 2.4. Waarom doet u dat niet altijd? 
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Daarnaast konden panelleden ook een ‘andere reden’ opgeven waarom ze elektrische apparaten niet 

(altijd) inleveren. De ‘andere redenen’ die worden genoemd zijn grofweg onder te verdelen in drie 

categorieën
1
: gemakzucht, (bijna) geen apparaten om weg te gooien en ik lever ze ergens anders in 

(school, werk, oud ijzer).  

 

 

 

                                                      
1
 De open antwoorden die de panelleden hebben gegeven zijn te vinden in Bijlage I. 
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2.2 Specifieke inleverpunten 

Drie van de vijf panelleden hebben hun elektrische apparaten ingeleverd bij de milieustraat, en nog 

eens de helft in de winkel. Daarnaast heeft ruim een derde ze ingeleverd bij een retourstation. Het 

aandeel panelleden dat gebruikt heeft gemaakt van een retourstation is toegenomen met ruim een 

tiende. 

 

Figuur 2.5. Op welk inleverpunt heeft u wel eens kleine en/of middelgrote elektrische apparaten 

ingeleverd? 
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De helft van de panelleden kent de retourstations nog niet. Twee op de vijf panelleden kent alle 

inleverpunten. Slecht een op de zes kent geen enkele inleverpunt.  

 

Figuur 2.6. Welke van de onderstaande inleverpunten kende u nog niet? 

51%

40%

54%

7%

16%

35%

16%

11%

0% 20% 40% 60%

Ik kende de mi l ieus traat op de James

Cookweg in Blerick (nog) niet

Ik wist niet dat je een afgedankt

elektri s ch apparaat kan inleveren in de

winkel

Ik ken de retours tations  niet

Ik ken a l le bovens taande s oorten

inleverpunten (excl . Subyard)

2012 (N=844)

2011 (N=561)

 
 

 

 

 

 

 

 



 15

 

Als we kijken naar de specifieke bekendheid van retourstations per wijk, zijn er grote verschillen te 

vinden. 

 

Wijken waar de minste mensen bekend zijn met de retourstations zijn: Boekend, Trade Port en Steyl. 

Wijken waar de meeste mensen de retourstations wel kennen zijn: Venlo-Noord, Vossener en 

Tegelen. 

 

Figuur 2.7. % panelleden dat de retourstations niet kent? Naar wijk. 
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De meeste mensen (83%) kennen de retourstations, omdat ze deze hebben zien staan bij een winkel. 

Een vijfde kent de retourstations (ook) van informatie via de media. 

 

Figuur 2.8. Waar kent u de retourstations van? 
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Voor een kwart van de mensen geldt dat ze door het plaatsen van de retourstations meer elektrische 

apparaten zijn gaan inleveren dan voordat de retourstations er stonden.  

 

Figuur 2.9. Levert u sinds dat de retourstations zijn geplaatst, meer, minder of evenveel elektrische 

apparaten gescheiden in dan vóór het plaatsen van de stations? (N=732) 
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Voor de meeste afvalstromen zijn de panelleden bereid om de retourstations te gaan gebruiken. Met 

name voor batterijen en kleine elektrische apparaten zijn mensen hiertoe bereid (resp. 92% en 90%). 

Slechts 1% van de panelleden is in het geheel niet bereid om de nieuwe retourstations te gaan 

gebruiken. 

 

Figuur 2.10. Bereidheid van gebruik retourstations voor meerdere afvalstromen? 
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Het milieu is voor ongeveer tweederde van de panelleden de voornaamste reden om elektrische 

apparaten in te leveren. Voor 14% geldt dat ze dit zien als hun burgerplicht. Deze laatste reden geldt 

wat vaker voor de oudere panelleden. Een kwart van de 65 plussers vindt het zijn burgerplicht. 

 

Figuur 2.11. Belangrijkste reden om elektrische apparaten in te leveren?(N=560) 
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Daarnaast konden panelleden ook een ‘andere reden’ opgeven waarom ze het inleveren van 

elektrische apparaten belangrijk vinden. Sommige mensen konden niet kiezen uit de gegeven opties 

en vonden meerdere stellingen even belangrijk. Daarnaast zijn er nog uiteenlopen andere redenen of 

opmerkingen toegevoegd
2
.  

 

 

 

                                                      
2
 Deze open antwoorden zijn te vinden in Bijlage I. 
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2.3 Subyard Belfeld 

In Belfeld is als proef een zogenaamde Subyard geplaatst waarin kleine én middelgrote apparaten 

kunnen worden weggegooid en waarin tevens frituurvet gescheiden ingeleverd kan worden. 

 

Twee op de vijf panelleden die hebben aangegeven in dat ze in Belfeld wonen heeft voor deze 

vragenlijst wel eens gehoord van de Subyard of deze zien staan.  

 

Figuur 2.12. Heeft u, voordat u deze vragenlijst kreeg, wel eens gehoord van de Subyard of heeft u 

de Subyard wel eens zien staan? (N=49) 

41% 59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja Nee
 

 

De meeste kennen de Subyard omdat ze hem hebben zien staan in Belfeld. Slechts een op vijf kent de 

Subyard (ook) van informatie via een bewonersbrief. 

 

Figuur 2.13. Waar kent u de Subyard van? (N=20) 
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Ook zijn de meeste panelleden uit Belfeld bereid om de Subyard te (gaan) gebruiken. Slecht 2% geeft 

aan absoluut niet van plan te zijn om de Subyard te gaan gebruiken. 

 

Figuur 2.14. Gebruikt u de Subyard voor kleine en/of middelgrote elektrische apparaten of denkt u 

deze hiervoor te gaan gebruiken?  (N=48) 
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Een op de vijf geeft aan dat ze, sinds het plaatsen van de Subyard, meer elektrische apparaten 

gescheiden inleveren dan voor die tijd. Voor tweederde maakt het echter geen verschil. 

 

Figuur 2.15. Levert u, sinds dat de Subyard is geplaatst, meer, minder of evenveel elektrische 

apparaten gescheiden in dan voor het plaatsen van de Subyard? (N=19) 
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3. Inzamelen frituurvet 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bereidheid en bekendheid van het gescheiden inleveren van 

frituurvet. De resultaten worden gepresenteerd in figuren. De N (het aantal respondenten dat de 

vraag heeft beantwoord) staat boven of in de figuur vermeld. 

 

Ongeveer twee derde van de panelleden is op de hoogte van het hergebruik van frituurvet. Dit 

percentage is sinds vorige meting iets toegenomen. 

 

Figuur 3.1. Wist u, voordat u deze vragenlijst kreeg, dat frituurvet heel goed kan worden hergebruikt? 

59%

67%

41%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2011 (N=560)

2012 (N=827)

Ja Nee
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In een aantal wijken in Venlo ligt het percentage panelleden dat niet weet dat frituurvet kan worden 

hergebruikt hoger dan in andere. Wijken waar dat met name het geval is zijn: Venlo-Oost-Noord, 

Venlo-Oost-Zuid, Blerick-Zuid, Hout-Blerick, Boekend en Tegelen. Wijken waar mensen beter op de 

hoogte zijn van het hergebruik van frituurvet zijn Blerick-Midden, Klingerberg en Belfeld. 

 

Figuur 3.2. Wist u, voordat u deze vragenlijst kreeg, dat frituurvet heel goed kan worden hergebruikt? 

Naar wijk? 
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Anders dan bij de retourstations kun je bij de Subyard (alleen in Belfeld) ook gebruikt frituurvet 

inleveren. De volgende vraag is alleen gesteld aan panelleden die in Belfeld wonen.  

 

Bijna een vijfde van de mensen geeft aan al gebruik te hebben gemaakt van de Subyard in Belfeld 

voor het inleveren van gebruikt frituurvet. Daarnaast denkt bijna de helft hier in de toekomst gebruik 

van te gaan maken. Ongeveer een derde geeft aan hier geen gebruik van te gaan maken omdat ze 

geen frituurvet gebruiken. Van de mensen in Belfeld die wél frituurvet gebruiken zijn bijna alle 

mensen bereid om frituurvet gescheiden in te leveren. 

 

Figuur 3.3. Gebruikt u de Subyard voor het inleveren van frituurvet of denkt u de Subyard daarvoor te 

gaan gebruiken? 

19%

27%

46%

67%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

2012 zonder fri tuurvet

Ja, ik heb het al gebruikt Ja, niet gebruikt, ga dit wel doen

Nee, niet gebruikt en ga dit ook niet doen Ik gebruik geen frituurvet

Weet niet, geen mening
 

 

Aan de bereidheid tot het inleveren van frituurvet is in het afgelopen jaar niets veranderd. 

 

Figuur 3.4. Als er bij u in de buurt een inleverpunt komt, zou u bereid zijn hier uw gebruikt frituurvet in 

te leveren? 

47%

48%

25%

23%

5%

4%

19%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2011

2012

Ja, zeer zeker Ja, waarschijnlijk wel Nee, waarschijnlijk niet

Nee, zeker niet Ik gebruik geen frituurvet Weet niet, geen mening

 
 

Ongeveer een kwart van de mensen heeft wel eens frituurvet ingeleverd. 

 

Figuur 3.5. Heeft u wel eens gebruikt frituurvet ingeleverd? 

74%26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

Ja Nee
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De helft van de mensen gooit nu nog vaak het oude frituurvet in de grijze container.  

 

Figuur 3.6. Wat doet u met uw oude frituurvet? 

6% 50% 3% 41%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

Ik breng het naar de milieustraat in Blerick Ik gooi het in de container Ik spoel het door het riool Anders

 
 

Daarnaast konden panelleden ook een ‘andere reden’ opgeven van wat ze doen met hun oude 

frituurvet. Hier werden met name dingen genoemd als ‘Ik lever het in bij de supermarkt in een gele 

(Remia) container’ en ‘ik gebruik geen frituurvet’.
3
 

 

In Belfeld is nu de Subyard geplaatst. Hierin kunnen inwoners nu ook hun oude frituurvet weggooien. 

Aan de mensen uit Belfeld is gevraagd wat ze met hun oude frituurvet deden voordat deze Subyard 

er stond. Hieruit komt naar voren dat de meesten hun frietvet in de grijze container gooiden.  

 

Figuur 3.7. Wat deed u voordat dit inleverpunt er was met uw oude frituurvet? Alleen Belfeld!? 

8% 60% 4% 27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

Ik bracht het naar de milieustraat in Blerick Ik gooide het in de container Ik spoelde het door het riool Anders

 
 

Ook hier konden panelleden een ‘andere reden’ opgeven van wat ze deden met hun oude frituurvet. 

Ook hier werd voornamelijk geantwoord dat ze geen frituurvet gebruiken of dat ze het ergens anders 

inleveren.
3
 

 

                                                      
3
 De open antwoorden die mensen hebben gegeven zijn te vinden in Bijlage I 
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4. Achtergrondkenmerken 

 

Figuur 4.1. Verdeling respondenten naar Stadsdeel 

 % 2012 N 2012 

Venlo 41% 340 

Blerick 28% 232 

Tegelen 15% 125 

Arcen & Velden 9% 78 

Belfeld 6% 49 

N  824 

Missende waarden  27 

Totale N  851 

 

 

Figuur 4.2. Verdeling respondenten naar geslacht 

 % 2012 N 2012 % 2011 N 2011 

Man 56% 460 59% 329 

Vrouw 44% 363 41% 228 

N 100% 823 100% 557 

Missende waarden  28  7 

Totale N  851  564 

 

Figuur 4.3. Verdeling respondenten naar leeftijd 

 % 2012 N 2012 % 2011 N 2011 

jonger dan 18 jaar 9% 76 0% 1 

18-24 jaar 2% 19 4% 20 

25-34 jaar 8% 62 9% 50 

35-44 jaar 15% 125 14% 79 

45-54 jaar 26% 212 26% 147 

55-64 jaar 23% 187 29% 162 

65 jaar of ouder 17% 142 18% 98 

N 100% 823 100% 557 

Missende waarden  28  7 

Totale N  851  564 
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Bijlage I: Open antwoorden 

Reden om elektrische apparaten niet altijd in te leveren, anders namelijk…. 

 

Gemak/ desinteresse/ te veel moeite 

• gemak zucht 

• gemakzucht 

• gewoon alles in de grijze bak 

• gewoon lastig 

• heb er geen zin in. 

• Ik ben veel te lui en ik wist niet dat dat kon 

• te tijdrovend om het bij het inleverpunt in te leveren 

• van een middelgroot elektrisch apparaat weet ik niet of dit past in het apparaat, ik ga daar dan 

niet naar toe om dit te proberen met het risico dat is onverrichter zaken weer terug kan gaan 

• veel teveel moeite 

 

Heb geen elektrische apparaten die ik weg wil doen 

• alleen wanneer die kapot zijn en dat is zelden 

• heb er geen 

• heb ik niet 

• ik gooi bijna nooit elektrische apparaten weg 

• Ik gooi eigenlijk nooit zoiets weg 

• ik heb er geen om weg te gooien 

• ik heb geen apparaten die weg moeten 

• ik heb nog geen enkel elektrisch apparaat ingeleverd 

• ik heb nog nooit een apparaat in hoeven te leveren... 

• ik heb nog nooit een kapot apparaat gehad 

• Ik heb nog nooit een klein of middelgroot elektrisch apparaat weg moeten gooien. 

• ik heb nog nooit iets ingeleverd van elektrische apparaten . 

• valt weinig weg te gooien als je niks hebt om weg te gooien 

• zelden tot nooit een apparaat vervangen dus niet nodig 

 

Ergens anders 

• container op het werk 

• doet mijn moeder 

• geef ze meestal mee aan oud ijzer venters 

• iemand anders doet dit voor mij. 

• ik breng ze zelf weg 

• ik heb meestal geen zin om ze apart weg te brengen, gewoon samen naar de sloop 

• Ik verkoop ze aan mensen die het kunnen maken. 

• mijn ouders doen dat 

• Op school hebben we WEcycle. daar lever ik ze in! 

• verkopen meestal de apparaten 

• Weinig van deze apparaten zijn aanwezig in ons huis bv  fritespan heb ik niet,ook geen koffiezet 

apparaat en doe er jaren mee ga er mee naar de stort als we daar toch heen moeten en neem dan 

ook van de buren. mee en zij  ook dat van ons 

• wordt opgehaald door de ijzerhandelaars die telkens briefjes in de bus doen 

• ze blijven in huis slingeren. 

• ze gaan in de vuilniscontainer. Ik vind het vervelend om 25 min te moeten rijden om het weg te 

brengen 
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Overig 

• Als ik in de buurt kom vergeet ik ze meestal 

• duurt veel te lang voordat het werd opgehaald 

• het is onzin; allemaal van het scheiden van afval. 

• ik ben een kind 

• ik lever ze niet in 

• Ik wist niet dat dat moest. 

• ik zie het nut daarvan niet in 

• inleveren koffiezetapparaat etc. moet volgens mij bij milieupark en dit is ver weg onhandige 

openingstijden etc. kleine elektrische afval breng in naar de inleverstation bij de glasbak in Venlo-

Zuid. 

• je kunt ze niet meer in de wijk of straat aanbieden 

• kleine elektrische apparaten zoals een elektrische tandenborstel gaan in  de afvalbak omdat ze 

niet in de lijst staan voor elektrische huishoudelijke apparatuur en je er moeilijk iemand voor 

langs kunt laten komen (dag ervoor aan de weg zetten!!!!!!!) . Grote apparatuur wordt wel 

gescheiden aangeleverd. (milieustation). 

• niet altijd aangedacht 

• op het inleverpunt vind ik de mensen ronduit klantvijandig en onbeschoft 

• op termijn graait de gemeente, om hier geld voor te vragen 

• we hebben nooit tegelijkertijd dit soort apparaten 

 

 

Belangrijkste reden om elektrische apparaten in te leveren, anders namelijk…. 

 

Meerdere van de genoemde redenen 

• beter voor het milieu en het bespaart me ruimte in de afvalcontainer 

• alle 4 bovenstaande redenen. 

• combi van 1 2 en 3 

• Ik vind de eerste twee en de vierde allemaal goede punten. 

 

Overig 

• bewering 2 is niet waar, het plastic scheiden kost de gemeente ook al meer als niet scheiden van 

plastic 

• dan ben ik van de spullen verlost 

• geen reden , de burger betaald zo toch elk jaar telkens meer of je het inlevert of niet, dat is de 

werkelijkheid 

• Het gemak. 

• het is beter voor het milieu, ik geloof niet dat het energie bespaart, wel dat de grondstoffen 

hergebruikt kunnen worden 

• ik haal de geld opleverende grond stoffen eruit en de rest gaat weg. zoals koper. 

• ik kan het niet laten maken/verkopen. 

• ik lever niks in, mijn ouders doen dat. 

• wij leveren het in op de basisschool , t.b.v. extra activiteiten voor de kinderen 
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Wat doet u met uw oude frituurvet? Anders, namelijk… 

 

 

Wijk 5911 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• bij de plus supermarkt 

• bij Plus Benders 

• Ik leverde het in bij de supermarkt 

• inleveren bij supermarkt 

• inleveren in speciale container bij supermarkt Benders 

• inleverpunt bij Plus Benders 

• inleverstation Plusmarkt Venlo 

• lever het in bij de supermarkt waar daarvoor een speciale container is geplaatst 

• opbergen in schuur 

• Speciale container bij supermarkt 

• zet het in de speciale container bij Plus Benders 

 

Breng het ergens anders heen 

• ik geef het af aan kennissen en die nemen het mee naar Blerick 

 

Overig  

• ik voer mijn konijn ermee en ik doe de gootsteen 

 

Gebruik geen frituurvet 

• domme vraag, ik heb eerder al gezegd dat ik geen frituurvet gebruik!!!!! 

• gebruik geen frituurvet 

• gebruik geen vet 

• geen oud frituurvet 

• heb geen friteuse en derhalve ook geen gebruikt frituurvet 

• heb geen friteuse/gebruik geen frituurvet. 

• ik frituur niet 

• ik gebruik geen frituurvet 

• ik heb geen friteuse (2x) 

• ik heb geen frituurvet 

• n.v.t 

• niet gebruiken 

• niet van toepassing 

• nog nooit frituurvet weggegooid 

• wij gebruiken geen frituurvet 

 

 

Wijk 5912 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• bij Jan Linders Venlo-Zuid is een bak ervoor naast het flessen-inleverpunt 

• bijv. bij de Jan Linders daar staat ook een gele container binnen (van Nijvenhijmstr.) 

• container bij Jan Linders in de winkel 

• doet mijn moeder inleveren bij Jan Linders 

• in een gele inzamelcontainer bij de supermarkt 
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• inleveren bij Jan Linders 

• lever het bij Jan Linders in, daar staat een container speciaal voor frituurvet 

• Lever het in bij de supermarkt 

• Plus Venlo   ingeleverd in de aldaar container 

• via inzamelpunt supermarkt 

• terug aan de winkel 

 

Gebruik geen frituurvet 

• heb geen frietpan 

• Heb geen friteuse 

• Heb geen friture 

• heb geen frituurvet (2x) 

• Heb geen frituurvet 

• heb ik niet (2x) 

• ik gebruik geen friteuse 

• ik gebruik geen frituurver 

• ik gebruik geen frituurvet 

• ik gebruik geen frituurvet.... 

• Ik gebruik nooit frietvet 

• ik heb nog nooit frituurvet gebruikt 

• ik heb thuis een oven waar ik friet in bak dus wij gebruiken geen frietvet 

 

 

Wijk 5913 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• Benders op het Gelreplein 

• Bij Benders supermarkt staat (stond) een container 

• bij de Plus Benders staat/stond daarvoor een container, daarin gooi ik de kan met gebruikte olie 

• Bij Plus Benders is een afvalcontainer voor gebruikt frituurvet 

• bij Plus Benders staat een speciaal hiervoor bedoelde container 

• Gelreplein 

• ik breng het naar het inzamelpunt bij PLUS Benders (Gelreplein) 

• in de container voor frituurvet 

• inleveren bij supermarkt Jan Linders 

• inzamelpunt milieustation b.v. plusmarkt Benders 

• plusmarkt Benders 

• Supermarkt 

• Verzamel punt bij PLUS-Benders (Gelreplein) 

 

Breng het ergens anders heen 

• de frietkraam om de hoek neemt het in 

 

Overig  

• ik gooi het vloeibare vet in de oorspronkelijke verpakking in het plastic gedeelte van de container 

dus niet bij het restafval 

 

Gebruik geen frituurvet 

• Gebruik altijd olijfolie 

• gebruik er geen 
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• gebruik geen frituurvet (2x) 

• heb geen frietpan 

• heb geen friteuse 

• heb geen friture dus ook geen frietvet 

• heb geen frituurvet (3x) 

• hebben er nooit 

• Hebben wij niet 

• ik gebruik geen frituurvet (3x) 

• Ik gebruik geen frituurvet (2x) 

• ik gebruik nooit frituurvet 

• ik heb geen frituurpan 

• ik heb geen frituurvet 

• ik heb nooit frituurvet 

• Ik zelf heb nog niet gewerkt met frituurvet, vanwege mijn minderjarige leeftijd en dus dat ik thuis 

woon. 

• niet van toepassing 

• n.v.t. (2x) 

• vroeger chemisch container 

• Wij frituren zelden of nooit. Er zit al jaren geen vet meer in de friteuse. 

• Zie vorig antwoord: geen friteuse. 

 

 

Wijk 5914 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• bij Benders 

• inleveren bij Plusmarkt Benders 

• inleverpunt bij plus Benders 

• Jan Linders velden 

• lever het in bij PLUS BENDERS VENLO 

• lever het in bij Plus Benders waar een container voor oud frituur vet staat 

• staat er bij PLUS Benders, Straelseweg, een container voor frituurvet 

 

Breng het ergens anders heen 

• grijze afvalcontainer op het werk 

• Ik heb de mogelijkheid het via mijn werk in te leveren. 

 

Overig  

• doe het in een leeg pak en dan in de container 

• wij gebruiken zonnebloemolie 

 

Gebruik geen frituurvet 

• frituur niet 

• gebruik (nog) geen frituurvet 

• geen frituurvet, geen friteuse 

• heb geen friteuse 

• ik gebruik geen frituurvet (4x) 

• ik gebruik geen frituurvet (ik heb geen friteuse) 

• Ik gebruik het niet 

• n.v.t. Gebruik geen frituurvet. 
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• N.v.t. 

• we hebben geen frietvet 

• wij hebben geen frietvet 

 

 

Wijk 5915 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• ingeleverd bij verzamelpunt plus benders 

 

Gebruik geen frituurvet 

• gebruik geen frituurvet 

• Gebruiken geen frituurvet 

• Heb geen friteuse 

• ik gebruik geen frituurvet (2x) 

• ik heb geen friteuse 

• Ik heb geen frituurvet! 

• non existent probleem. 

• nooit gebruikt 

• Nooit gedaan 

 

Overig 

• gebruik alleen zonnebloemolie 

• ik begraaf het in de tuin 

• ik gebruik het langzaam op voor te bakken ed. 

• ik gebruik het om mee te bakken. 

• Ik weet het niet 

• op het werk 

 

 

Wijk 5916 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• afgeven bij de supermarkt in een container 

• bij apart verzamelpunt van Plus Benders 

• bij Plus Benders staat/stond een inzamelpunt voor frituurvet 

• breng het naar inleverpunt Venlo-Noord Gelreplein (Benders) 

• inleveren bij Plus Benders 

• lever het in bij plusmarkt Benders, Gelreplein 

 

Gebruik geen frituurvet 

• Heb geen frituurvet 

• ik heb geen frituurvet 

• wij frituren niet 

 

Overig 

• ik gebruik zonnebloemolie 

• maak er vetbollen van voor vogels 

• Verpakt in kranten in de container voor keukenafval 
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Wijk 5921 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• AH in Blerick heeft een container voor gebruikt fritesvet 

• Albert Heijn Blerick 

• Bij A.H. in Blerick staat een inlevercontainer 

• Bij AH 

• bij AH Blerick 

 

Gebruik geen frituurvet 

• gebruik geen frituurvet 

• Gebruik geen frituurvet (2x) 

• Heb geen gebruikt frituurvet 

• ik gebruik geen frituur 

• ik gebruik geen frituurvet (2x) 

• ik gebruik geen frituurvet. 

• ik heb geen oud frietvet 

• tot nu toe nog niet van toepassing geweest 

 

Overig 

• heb het vet tot op heden gebruikt om vetbollen van te maken voor de vogeltjes in de winter. Nu 

niet meer, want het schijnt niet goed te zijn voor dieren. 

• St Jozef school  Tegelen 

 

 

Wijk 5922 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• Inleveren bij AH 

 

Gebruik geen frituurvet 

• Gebruik ik niet 

• ik bak nooit friet 

• Ik gebruik nooit frituurvet 

• wij hebben er geen 

 

Overig 

• volgens het opschrift bij het vloeibaar vet kan het gewoon in de vuilcontainer! 

 

 

Wijk 5923 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• 1x afgifte in container bij Albert Hein winkel. 

• Albert Heijn Blerick 

• container Albert Heijn in Blerick 

• Ik vang het op in de originele verpakking en neem deze mee naar de winkel alwaar een container 

staat voor frituur in te leveren 
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Gebruik geen frituurvet 

• gebruik het niet 

• geen idee 

• heb geen friteuse 

• ik gebruik geen frituurvet (2x) 

• Ik gebruik geen frituurvet 

• Ik heb geen frituur 

• niet 

 

Overig 

• geef het aan een vriend, filteren, en de diesel loopt hier fijn op zonder accijns. 

• Milieuauto 

 

 

Wijk 5924 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• in speciale inzamelcontainer bij de supermarkt 

• wegbrengen naar het verzamelpunt bij de winkel 

• Wij brengen het naar de gele container die bij de Albert Heijn in Blerick staat. 

 

Gebruik geen frituurvet 

• ik gebruik geen frituurvet 

• Ik gebruik geen frituurvet (had ik hiervoor al gemeld dus vraag overbodig) 

• ik gebruik geen vet, maar olie, wat we zelf dan zoveel mogelijk hergebruiken, rest naar de 

chemokar 

• ik gebruik nooit frituurvet 

• niet voorhanden 

 

Overig 

• Ik breng het naar een frituurbedrijf. 

• mijn ouders doen dat soort dingen 

 

 

Wijk 5925 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• bij de spar in Blerick (Klingerberg ) 

• breng het naar de winkel met speciaal container voor frituurvet(geel) 

• Breng het naar speciale container voor olie en frituurvet bij de Spar. Op den Akker 

• in de daartoe bestemde container bij de Spar Op den Akker in Blerick 

• Inleveren bij een inleverpunt 

• inleven bij een speciale afvalbak bij de buurtsuper 

• inzamelbak bij supermarkt 

• lever het in bij de supermarkt 

• verzamelcontainer bij supermarkt 

 

Gebruik geen frituurvet 

• Gebruik geen frituurvet 

• gebruiken dat spul niet 

• heb geen frituurvet 
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Overig 

• Soms de eerste, soms de derde. 

 

 

Wijk 5926 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• gooi het in een bak bij de winkel 

• ik doe het terug in de oude verpakking en lever het in bij de AH in Blerick 

• inleveradres bij AH in Blerick (container) 

• inleveren bij de container bij AH-Blerick 

• inleveren bij Plus Benders 

 

Gebruik geen frituurvet 

• gebruik geen frituurvet 

• Gebruiken geen frituurvet, hebben een Active Fryer 

• Geen frituurvet 

• ik heb geen friteuse 

• Ik heb geen friteuse / frituurvet 

• we hebben geen frituurpan.... 

 

Overig 

• strooi het voor de vogels 

• weet niet doet mijn moeder 

 

 

Wijk 5927 

 

• AH Blerick heeft daar een container voor 

• in de container bij AH 

 

 

Wijk 5928 

 

• bij Albert Heijn in Blerick 

• bij vissers olie op het werk 

• gebruik het niet! 

 

 

Wijk 5931 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• inleveren bij plus markt Tegelen 

• Jan Linders 

• Jan Linders 

• Jan Linders Tegelen 

• Plus Benders 

• Winkel Jan Linders 

 



 34

Gebruik geen frituurvet 

• gebruik het niet 

• heb geen friteuse 

• heb geen friteuse o.i.d. 

• heb geen frituurvet 

• ik gebruik geen frituurvet (2x) 

• Ik gebruik geen frituurvet 

• ik heb geen friteuse 

 

Overig 

• bij afvalolie op mijn werk 

• ik lever het in bij de basisschool van mijn kind 

• leg het in de tuin 

• Staat nog in de garage. 

 

 

Wijk 5932 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• bij de plus heb ik het de laatste keer ingeleverd.. 

• Bij Plus Verbeeten staat een container voor frituurvet 

• container bij Plus markt speciaal voor fritesvet 

• Container bij winkel 

• dat breng ik naar plus in Tegelen 

• ik lever het in bij het winkelcentrum 

• in de bak bij de winkel 

• in de gele ton voor oud frituurvet bij de plus 

• inleveren bij een inleverpunt bij de supermarkt 

• inleveren in frituurvetcontainer winkel 

• inleveren in speciale afvalcontainer bij Plus (gele bak) 

• lever het in bij de container die bij de Plusmarkt staat 

• lever in bij supermarkt 

• naar een inlever punt bij de supermarkt 

• Supermarken 

 

Gebruik geen frituurvet 

• heb geen friteuse 

• ik gebruik geen frituurvet 

• ik heb geen frituurpan 

• n.v.t. 

• ik heb geen frituurvet 

 

Overig 

• bij de plaatselijke snackbar 

• ik gebruik vloeibaar vet, doe het terug in de fles en gooi het in de container 
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Wijk 5935 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• BIJ JAN LINDERS SUPERMARK 

• in  de supermarkt ter plaatse 

• inleveren bij Plus 

• lever het in , er staat een afvalcontainer in de winkel en bij de basisschool 

• Supermarkt Jan Linders Tegelen 

 

Gebruik geen frituurvet 

• ik gebruik geen vet maar olie 

 

Overig 

• afvalstoffenauto bij AH in Tegelen 

• ik heb het tot nu toe altijd bij de milieuwagen van Van Gansewinkel ingeleverd. 

• S winters maak ik er met zaad vogelvoer van. 

• terug in de kan, waar het eerst inzat 

• zie vorige vraag 

 

 

Wijk 5941 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• inleveren bij Jan Linders 

• ik lever het in bij Jan Linders in een daarvoor bestemde container 

• In een container voor frituurvet bij Jan Linders 

• inleveren in de container bij Jan Linders Velden 

• lever het in bij Jan Linders supermarkt 

 

Gebruik geen frituurvet 

• gebruik geen frietvet 

• gebruik geen frituurpan 

• gebruik geen frituurvet (3x) 

• geen fritespan aanwezig in huis 

• heb geen frituurvet! Nooit! 

• heb geen vet (2x) 

• ik gebruik geen frituurvet 

• Ik heb toch gezegd, dat ik geen friteuse heb! 

• Nogmaals ik heb geen frituurvet, ook nooit gehad 

• wij gebruiken geen frituurvet daar we geen frietjes etc.. bakken. 

 

Overig 

• elders inleveren 

• geef ik mee met de chemokar 
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Wijk 5943 

 

• heb er geen 

• we hebben geen friteuse 

 

 

Wijk 5944 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• in container bij supermarkt 

• in de gele container die bij de winkel staat 

• inleveren bij Spar Arcen, staat een container 

• inleveren bij supermarkt en bij vetophaaldienst 

• Jan Linders velden 

• lever het in bij de spar in Arcen (sinds kort) 

 

Gebruik geen frituurvet 

• gebruik geen frituurvet 

• niet van toepassing 

• n.v.t. 

 

Overig 

• bij de plaatselijke friture 

• in de tuin 

• met chemokar 

• weet ik niet 

 

 

 

Wat deed u met uw oude frituurvet? Anders, namelijk… (Alleen Belfeld) 

 

Wijk 5951 

 

Ik breng het naar een (Remia) frietvet-container in/bij een supermarkt 

• bij supermarkt Jan Linders staat ook een container voor frietvet 

• ik bracht het naar containers bij de plusmarkt in Tegelen of reuver 

 

Gebruik geen frituurvet 

• gebruik geen frituurvet 

• gebruikt geen frituurvet/olie 

• ik gebruik geen frituurvet (2x) 

• ik heb er nooit een gehad 

• ik heb geen frituur 

• ik heb geen frituurvet 

• ik heb geen frituurvet/friteuse 

• ik heb een Actifry geen frietvet , krijg je een dikke pens van 

 

Overig 

• Chemisch afvalwagen 

• milieuwagen in Belfeld 
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Overige opmerkingen 

 

Wijk 5911 

• afval container is vaak vol achter V&D, vaker leegmaken s.v.p. 

• Als de klant weer centraal staat aan de James Cookweg zal ik er met plezier gebruik van maken.  

Het gedrag van een aantal medewerkers stuit mij persoonlijk tegen de borst. 

• De vragenlijst zat, alweer, dom in elkaar. Doe er iets aan!!!! 

• Ik dacht dat dit een anonieme vragenlijst was maar dit viel me zeer tegen!  Dikke doei! 

• Ik vind het heel goed dat afval gescheiden wordt opgehaald 

• Zorgen dat winkels het klein afval ook retour nemen, zodat ik niet overal naar toe moet met mijn 

klein afval en het dan alsnog in de container gooi. 

Meer plaatsen of een vast punt waar ik op vaste tijden o.a. mijn frituur vet en klein chemisch afval 

kan achterlaten (chemokar).  

De volgende opmerking heeft niet direct wat te maken met chemisch en klein afval, maar toch. 

Het beter toezicht houden en harder optreden tegen personen die zakken bij de ondergrondse 

container zetten. Geen rode kaart, maar direct bekeuren, zodat er geen ratten meer komen die je 

nu regelmatig signaleer. 

 

 

Wijk 5912 

• Ben zeer tevreden dat ik het frituurvet bij Jan Linders kan inleveren. Weet ook dat je bij de 

kinderboerderij kleine apparaten kunt inleveren die in een plastic tas passen. Ook handig, ik ga er 

zelf niet mee slepen dan zou ik de oud ijzerboer bellen die neemt ook oude apparaten mee. 

• Geen vragen/opmerkingen. 

• Ik vind het goed dat de gemeente Venlo nu( ik mag wel zeggen eindelijk) veel aandacht besteed 

aan het scheiden van afval en het hergebruik hiervan, dit is namelijk goed voor het milieu en het 

milieu is uiteraard heel erg belangrijk voor nu en voor later. 

• middelgrote elektrische apparaten is nu erg moeilijk om weg te brengen. Blerick is ver weg op de 

fiets van uit Venlo-Zuid. Zeker voor een klein iets. Is er iets in buurt van een van de winkel kernen 

e.g. Venlo-Zuid ben je meer geneigd om het weg te brengen e.g. batterijen lampen etc. Frituurvet, 

is altijd de vraag waar moet ik het in opvangen, dit is veel gedoe. 

• s.v.p. frituurvet inleveren in gesloten pot of zak bij winkelcentra indien mogelijk. 

• u moet eerst eens de ondergrondse container goed regelen en als ik eens een melding maak van 

illegale dump dit goed aanpakken voordat u begint weer met andere zaken die de burger weer 

geld gaan kosten,ik ben het spuugzat. 

• U moet wel meer informatie geven bijv. reclame of in de krant en tv. geven. 

• Via mensen van gezamenlijke afvalcontainers in de buurten is denk ik nog veel winst te behalen. 

Soms zie ik mensen 'n volle klep laden met afval wat er niet in thuishoort. 

• Wat dient men te doen met gebruikte frituurolie?? U heeft het alleen over frituurvet. 

 

   

Wijk 5913 

• Als afval gescheiden inzamelen wordt gestimuleerd maken mensen er eerder gebruik van. Ik moet 

zeggen dat ik voor gebruikt frituurvet niet speciaal naar Blerick rij. Als we toch die kant op gaan 

neem ik het mee en anders gaat het helaas in de vuilcontainer. 

• Bij de retourstations in de buurt kun je geen kleine of middelgrote elektrische apparaten 

inleveren. 

• de retourstations zijn te klein. bijvoorbeeld voor het inleveren van frituurpan e.d. 

• Deze vragenlijst is op zich een goed initiatief, maar ik zou hem voor de jongeren misschien wat 

anders formuleren. Verder sta ik totaal achter het idee van recycling  

• Graag dat de grijze containers per week worden opgehaald. Vooral in de zomerdag 
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• Graag meer milieuplekken, waar je o.a. frituurvet kan inleveren. Dit is nog te beperkt in de 

gemeente. De retourstations zo neer zetten dat niet belemmerend werken voor het verkeer. Op 

verschillende plekken in de gemeente belemmeren deze het zicht op de weg. 

• hoe staat het met mijn sollicitatie voor burgervader die ik eerder heb ingediend? 

• Ik vind het jammer en schadelijk dat voorstaande mogelijkheden (en overige berichten over afval) 

niet meer jaarlijks in geschreven vorm aan de gemeentenaren toekomen. 

• Maak milieustations ook geschikt voor tonercartridges. 

• Misschien zou het slim zijn om eenmaal per jaar of half jaar spullen op te halen in Venlo. Niet 

iedereen heeft een auto om naar het milieu station te rijden. Mogelijk dat op deze wijze veel op 

gehaald wordt wat  anders op de een of andere wijze in de rest afvalbak verdwijnt.. 

• Nooit geweten dat mijn retourstation ook kleine huishoudelijke apparaten accepteert. 

• Te weinig aandacht voor KCA 

• waarin mag/moet frituurvet verpakt zijn; vraag leeft ook bij anderen. 

 

   

Wijk 5914 

 

• Als je gescheiden aan kunt bieden aan de straat zou er meer gescheiden worden. Het vervoer van 

apparaten, frituurvet etc. is veel te omslachtig als je fulltime werkt, kostwinner bent en daarnaast 

nog een huishouden moet runnen. Biedt het op een voor elke burger zo gemakkelijk mogelijke 

manier aan en er zou een flinke winst geboekt kunnen worden. 

• Het is makkelijker als de vragenstroom inspeelt op eerdere antwoorden. Ik heb bv aangevinkt dat 

ik geen friteuse heb, krijg ik vervolgens de vraag wat ik met het oude vet doe. Deze vraag was 

uiteraard niet relevant. 

• Wie heeft baat aan de hergebruik van frituur vet? iemand profiteert van het inlevering, maar niet 

altijd degene die het inlevert! 

• Zou precies willen weten of C2C toegepast wordt na berichten van storten van het een en ander 

voor de kust van Afrika. 

 

 

Wijk 5915 

 

• Dat gezeur over het milieu boeit mij totaal niet. 

• Er moeten meer inleverpunt voor grotere apparaten komen zoals voor TL lampen. 

• Het zou wel handig zijn als er voor grotere elektrische apparaten ook een verzamel punt zou zijn 

bij een supermarkt. 

• ik vind de site van de gemeente over inzamelen/ophalen van afvalstoffen en oud papier etc. 

helemaal niet duidelijk kan eenvoudiger en meer begrijpelijk voor de inwoners. 

• Ja, frituurvet is voor mij een groot probleem in de put kan niet want buren doen het ook en ik 

vind dat ranzig en er komt ongedierte op af. de container ranzig en moeilijk schoon te maken en 

door de wc is ook te ranzig moet je gelijk de wc drie keer poetsen voordat alles weg is. dus waar 

dan? een inleverpunt zou super zijn. 

• waarom doen ze hier zo moeilijk in ons buurland Duitsland doen ze dit al jaren, ook plastic en 

melkpakken komen in gele zakken die gratis door de gemeente volstrekt worden is dus een prima 

oplossing MAAR NEDERLAND IS GEWOON ACHTER MET ZULKE ZAKEN 

 

   

Wijk 5916 

  

• Als het niet te moeilijk is om  dergelijke spullen in te leveren  zoals bij supermarkten waar toch 

iedereen wel eens zijn moet doe ik graag hieraan mee. 

• dat de groene en grijze container frequenter geleegd wordt. 
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• Deze enquête heeft ons meer inzicht gegeven in de mogelijkheden van gescheiden 

afvalverwerking. Wij zullen hier meer gebruik van gaan maken. 

• Ik vind de huidige capaciteit om vuilnis (de dagelijkse huishoudelijke vuilnis) veel te beperk. De 

grijze ton is te klein voor ons gezin van 5.  

• Ik vind het milieustation in Blerick slecht functioneren. Onnodig lange wachttijden vanwege trage 

oprijdprocedure, meldingsprocedures. Een buitengewoon onvriendelijke ontvangst.  De hulp bij 

het uitsorteren is er wel erg goed, hulpvaardig en vriendelijk. 

• Ik woon op Noorderpoort en moet altijd de auto in om spullen weg te brengen (ook slecht voor 

het milieu). Papier wordt hier nooit opgehaald en ondanks dat er veel groenafval (vooral veel 

bladeren) ligt wordt hier nooit een bladcontainer geplaatst. Maar ik betaal evenveel aan de 

gemeente als anderen, die deze voorzieningen wel hebben. De straten schoonhouden doet de 

gemeente ook al niet meer. Minder geld gebruiken voor VVV en Maaspoort en meer service aan 

uw eigen inwoners zou welkom zijn. IK betaal graag daarvoor maar niet voor VVV en de 

Maaspoort. 

• Nee. Succes ermee. 

• Vraag :Wat doen we met frituurOLIE.? 

 

 

Wijk 5921 

 

• afvalstroom in de vorm van zwerfvuil rijst de pan uit 

• Alles is prima, maar kijk momenteel eens in de gemeente Venlo rond wat een afval er overal ligt. 

Dit behoord ook tot het milieu maar wordt niets meer door gedaan. Laat uitkeringsgerechtigde 

maar een de rommel opruimen!  

• Er is te weinig ruimte voor de inzameling van plastic 

• hopelijk dat in Blerick ook een station komt waar je fritesvet heen kunt brengen 

• Ik ben echt wel voor gescheiden afval maar het moet gewoon een stuk simpeler zijn om het in te 

leveren. Daarbij komt dat het scheioden van het afval ook op een professionele manier kan plaats 

vinden bij een verzamelpunt. Hier hebben de mensen er meer verstand van en zal het effect naar 

mij idee alleen maar groter zijn. Dit kost natuurlijk meer maar de het te gebruiken grondstoffen 

leveren ook heel veel geld op dus 1 en 1 is voor mij 2. 

• Inwoners van Venlo blijven attenderen dat het goed is voor het milieu, dat men medewerking 

verleent aan het scheiden van afval. 

• Meer doen voor het milieu en de burgers zeer goed stimuleren; Het is tenslotte onze toekomst. 

• Opletten aan wie je deze enquêtes stuurt alsjeblieft, ik denk dat niemand onder de achttien ooit 

behoeft heeft om naar een retourstation te gaan om frituurvet weg te gooien.. 

• Ruim in Blerick op div. plekken maar eens goed op want daar ligt alles op straat. (heeft helaas met 

deze lijst niets te maken maar ik wil hel we even zeggen)  Hubertuskerk, en bv. station Blerick 

parkeerplaats. 

• Wij hebben een emmer frituurvet maar weet niet waar ik die moet inleveren.  Heb de gemeente 

meldpunt gebeld, maar wisten ook niet precies waar wij deze in konden leveren. Graag beter 

bekend maken waar dat wel kan.  

 

 

Wijk 5922  

 

• -Voor lege printercartridges zijn de gaten vaak te klein! 

-de gaten voor Cd en DVD zijn te smal: het moet een voor een,  

-Soms zijn lege accu's van elektrische apparaten groter dan het gat,  

-Het 5-cijferige telefoonnummer van de gemeente is voor sommige telefoonproviders niet 

bereikbaar! Geef kennis aan *# er voor typen! Ik moest zelf de helpdesk bellen. 
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• Bij de retourstations heeft de binnenwand van de openingen om de spullen in te deponeren geen 

contrast met de voorkant zodat je bij het retourstation de eerste keren het gat bent het zoeken 

waar je de spullen in moet gooien! Voorwand en binnenwand hebben de zelfde grijze kleur! 

• Er moet steeds meer apart ingezameld worden, beter voor het milieu, zegt men, maar hoe dit 

naar het verzamelpunt wordt gebracht daar zwijgt men over. Zal ik het verklappen? Meestal 

wordt het per auto gebracht, beter voor het milieu! 

• geen opmerkingen prima zo 

• Ik ben best milieubewust maar als de gemeente VENLO afvalbakken gaat verwijderen , blijft er 

een hoop rotzooi op straat liggen.  Venlo" Schoon heel gewoon" was toch de slogan?  hiervan zie 

ik dus niets terug.  groetend  

• ik heb ingevuld wat ik dacht dat mijn moeder doet. maar ik heb zelf nog niet te maken met deze 

dingen. 

• Ik zou graag zien dat voor hoogbouw weer GFT gescheiden word ingezameld. 

• Opmerking: in de Burgemeester Coenegrachtstraat is geen Jan Linders!!!! Daar is de Aldi! 

• Straks staan er 20 bakken om alles te scheiden. 

 

 

Wijk 5923  

 

• De Gemeente moet meer reclame hierover maken 

• geen opmerkingen 

• Het zou fijn zijn als er ook een station/verzamelpunt komt om frituurvet naar toe te brengen 

• ik kijk bijna dagelijks naar de stadsomroep en toch was me niet bekend dat klein  elektrische 

apparaten op die manier en op die plekken ingeleverd konden worden. 

• Ik snap deze vragenlijst niet echt want ik ben minderjarig. Ik denk niet dat een minderjarige al 

antwoorden hoeft te hebben op dit soort vragen. 

• Leerzaam 

• te korte vraaglijst.  Bij retourstations bij grote supermarkten zal het handiger zijn om de 

openingen voor  bepaalde kleine elektronische apparaten groter te maken. 

• Vragen naar bekende weg, bovendien wordt met deze opmerkingen niets gedaan, ik doe niet 

meer mee.  

 

 

Wijk 5924  

 

• Bij het aanbrengen van een milieustation inzamelen frituurvet dient rekening te worden 

gehouden met preventieve maatregelen om het aantrekken van knaagdieren (ratten en muizen) 

te voorkomen! 

• De meeste mensen zitten te kijken met kleingoed zoals koffiezet apparaten, mixers, waterkokers 

etc. Als men deze op een korte afstand kan inleveren zou dat top zijn. Evenals het frituurvet zowel 

vloeibaar als vast! 

• Maakt de mensen gemakkelijk zonder er voor hoeven te rijden dat is ook milieu belastend om de 

twee weken door de wijk rijden op een vaste dag zodat wij het aan de straat kunnen zetten, via de 

kleine container 

• Meer inlever punten voor frituur vet daar zou ik echt wat mee kunnen. 

• Of de gele container nog bij de AH in Blerick staat weet ik op dit moment niet. 

• Prima dat jullie op deze manier info verzamelen om daarmee in dit geval de afvalscheiding te 

verbeteren 

• Wist niet dat je elektrische apparaten kon inleveren in een retourstation.   Ga hier in de toekomst 

zeker gebruik van maken. Zou nog wel willen weten waar in mijn gebruikte frituurvet kan 

inleveren. 
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Wijk 5925  

 

• geachte , als personen die niet kunnen door dat zij geen vervoer hebben etc. welke reden dan 

ook, bv hout liggen hebben, dat weg moet, zou het fijn zijn als dat gratis wordt opgehaald door de 

gemeente, aan de achterkant van de mispelstraat 19-20 staat hout, de bewoonster is hoog 

zwanger en heeft de gemeente eerder gevraagd of dit weg gehaald kan worden ivm dat zij 

bevallen moet en het niet mooi uit ziet voor elke persoon die voorbij fiets..gemeente liet weten is 

doorgegeven, aan betreffende afdeling, maar week later staat het er nog. 

tot slot,de grijze afval containers die vroeger alleen voor grof afval waren moet je nu delen met 

plastic, grote onzin. te weinig plaats ondanks dat ik plastic apart houd in de andere helft van de 

grijze bak. gewoon 1 bak restafval en doorzichtige plastic zakken waar je de plastiek in doet, zo 

gaat het in Duitsland al meer dan 20 jaar goed. zo heb je meer plaats weer in de grijze bak, en 

plastic komt niet meer stiekem elders te recht bv groenafval etc. 

• Gedeelte voor plastic van de afvalcontainers is te klein. ARBO punt: zwaartepunt van ":grijze 

container" zit ver van draaipunt. (vak voor restafval) Vakken zouden eigenlijk anders om moeten 

zitten. Dit houdt in dat vrachtwagen aangepast moet worden. Container 180 graden om zijn as 

laten draaien hiervoor dienen dan weer de deksels van alle grijze containers 180 graden 

verdraaien te worden. Andere mogelijkheid 3 containers (plastik, restafval, GFT).  Misschien iets 

om over na te denken. 

• Goede vragenlijst, ik heb er van geleerd! 

• Het stoort me mateloos dat ik iedere 14 dagen bij het ophalen van de grijze container zie, dat de 

vuilniswagens (zo’n ± 1 op 3 containers) niet het plastic scheidt van het overige afval. Hebben we 

als burgers de moeite genomen 14 dagen het afval te scheiden, kiepen de vuilniswagens ¼ van 

het totaal weer gewoon bij het restafval. Buiten dat dit niet de afspraak is met de burgers lopen 

de kosten voor het ontzorgen hoger op als nodig is. Uiteindelijk betalen wij als goedwillige 

burgers, weer de kosten die worden gemaakt omdat de vuilniswagens niet goed functioneren. 

• hoe moet het gebruikte frituurvet verpakt zijn? 

 

 

Wijk 5926 

 

• Afval scheiden is een kleine moeite. Ik hoop dat iedereen die moeite wilt nemen! 

• Graag iets grotere afvalbakken bij de retourstations. 

• graag inleverpunt van elektrische snoeren van apparaten die niet meer gebruikt worden 

• ik heb soms frituur vet, maar weet  niet hoe ik dit aan moet leveren 

• Niet te veel differentiatie in inleverstations dat werkt alleen maar verwarrend 

• Waar kan ik mijn oud frituurvet inleveren. behalve bij het milieustation? Dat milieustation is voor 

mij namelijk te ver van huis om met de fiets te doen, bovendien afgelegen, waardoor ik me niet 

veilig voel. 

 

 

Wijk 5927 

 

• Het inzamelen van kleine elektrische apparatuur blijft m.i. problematisch, zolang er geen 

"beloning" tegenover staat. Ieder huishouden heeft slechts incidenteel een apparaat in deze 

categorie dat wordt afgedankt en de weg naar de eigen grijze afvalcontainer is dan het kortst. Je 

gaat niet zo gauw gedurende langere tijd kapotte, afgedankte spullen bewaren en al helemaal 

niet met bijv. een oud scheerapparaat in de rij staan bij het milieustation (om vervolgens te 

moeten betalen om je afval in te leveren). 
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Wijk 5928 

 

• wij leveren alle hier gevraagde producten leveren wij in bij de container bij mij en mijn vader op 

het werk en gaat meteen naar vissers olie en de oud ijzer handel 

 

 

Wijk 5931 

 

• Alles heeft een tijd van gewenning nodig. Eerst was ik niet zo blij met dat schot tussen mijn 

container. Vond het maar een gedoe om plastic apart in te zamelen. Nu scheid ik alles. Het gaat 

vanzelf. En het is absoluut beter voor het milieu.  

• Bij de vragen over het inleveren van frituurvet vroeg ik mij voortdurend af waarin het frituurvet 

kan worden ingeleverd. Vermoedelijk gestold in een plastic fles, of niet? Iemand moet dat dan 

weer uit die fles zien te krijgen, of hoe zit dat? 

• Dat recyclen slaat een beetje door. Frituurvet?! Het moet niet gekker worden. 

• de retourstations voor lampen zitten gauw overvol 

• Ik ben nog maar 16 veel van deze vragen heb ik nog niets/niet zoveel mee te maken. Het was 

moeilijk ze goed te beantwoorden. 

• meer inlever stations per wijk  

• waarom niet een keer per kwartaal door een club of vereniging laten inzamelen. Net als oud 

papier) en deze club of vereniging er een kleine vergoeding voor geven. Dit werkt zeker 

drempelverlagend als het thuis afgehaald wordt.  

  

  

Wijk 5932  

 

• frituurvet, werd mij toentertijd medegedeeld door de ophaaldienst van milieustation die huis aan 

huis kwamen dat ik deze maar in de afvalcontainer moest doen dit is wel al een paar jaar  

geleden. 

• geen enkele vraag over het ophalen van oud ijzer elektrische apparaten ed. door 

bedrijven/personen in de gemeente. 

• Laat ons niet het beste jongetje van de klas zijn  in Venlo. Door steeds maar meer en meer van de 

burger te eisen wat betreft het MOETEN GESCHEIDEN inzamelen van van alles en nog wat, wat 

door de vuilverbrandingindustrie ook gedaan kan worden en voor ons echt niet altijd duurder 

uitvalt!! Wij zijn in Venlo goed bezig, laat ons dat dan ook positief voelen in onze portemonnee!! 

• vind dat de retourstations bij ah en de plusmarkt vaak vol zijn en lang vol blijven zodat je een paar 

keer terug moet met je spullen wil je ze toch op een goed manier inleveren 

 

 

Wijk 5935 

 

• Afvalstoffen scheiden.  DOEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

• Als iedereen het doet zou dat fijn zijn,maar niet de helft van Venlo. Zo heb je er toch niets 

aan,want als ik van de meeste mensen hoor gooien ze het gewoon weg. 

• Goed om te horen dat de gemeente hier aandacht aan wil besteden en haar burgers wil 

informeren.  Ik ben er erg blij mee. 

• Ik ben diverse keren met bakolie naar de chemokar gereden (AH Tegelen). Deze stond niet op de 

tijd dat ik dacht dat die er zou staan. Op internet vond ik geen info over tijdstippen.   Mijn lust om 

naar de chemokar is nu helemaal weg!! 

• ik wist niet dat we dit jaar geen folder meer kregen over de afval stoffen waar en hoe ze moesten 

worden ingeleverd. Slechte informatie? Als we dat via computer kunnen opvragen, zullen veel 
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mensen het niet weten. jullie gaan met al deze dingen veel te lichtvaardig om er is ook nog een 

hele generatie meest ouderen die geen kennis van computers hebben. 

• nee, over dit onderwerp niet 

• net als frituurvet inleveren, wil ik graag doen, maar dan moeten er wel meer inleverpunten 

komen die niet al te ver weg liggen, zodat ik dit ook per fiets kan doen(heb geen auto). 

• voeg de afvalpunten t.b.v. recycle bij basisschool Sint Jozef in Tegelen toe aan de lijst 

   

 

Wijk 5941  

 

• Alle burgers informeren over het feit dat deze spullen ingeleverd kunnen worden.  Wij wisten dit 

ook niet. 

• Bij de retour stations is het mij niet duidelijk dat ik hier ook elektrische apparatuur in kan leveren 

de paal staat er maar waar ik het in kan doen is mij onduidelijk. 

• Ik mis het onderscheid tussen kleine en grote elektrische apparaten. Ik ga daar heel verschillend 

mee om. Verder is de vragenlijst niet erg slim opgezet. 

• In de volgende vragenlijst ook vragen stellen over het inzamelen van plastic .  En vooral vragen 

stellen over het zwerfvuil. 

• Is er wel eens onderzocht waar men het beste het afval kan scheiden? Dit omdat uit verschillende 

onderzoeken naar voeren komen dat, buiten Keuken, Tuin en Groenteafval, scheiden door een 

bedrijf goedkoper zou kunnen zijn.  

• ja, in die retourstations is wel plaats voor kleine dingen, maar wat met een strijkijzer, 

broodrooster, koffiezetapparaat, printer..mis een middelgroot retourstation.  Verder zou ik graag 

oud papier ergens willen kunnen inleveren. 

• Kleine apparaten in die toestand bij de winkels is wel heeeeel erg klein.  Een elektrische 

tandenborstel past er nauwelijks of niet in. 

• Meer aandacht geven aan inleverpunten van alle soorten afval. 

• Misschien is het ook handig om vaker te komen voor vuil op te halen. Als men ergens een 

verzamelpunt heeft voor papier/karton, kleding dan zou men meer scheiden. Nu komt de bak 

maar 1x in de 2 weken en dan gooit men alles in 1 bak. Soms staan de punten ook op belachelijke 

afstanden. 

• moet een winkel oude (lampen) aannemen, ook als ik daar niet tegelijk nieuwe koop ? 

   

 

Wijk 5943 

 

• Ik wil best meewerken afval gescheiden in te leveren maar dan moet een inleverpunt in de buurt 

zijn of het moet opgehaald worden. Ik ga echt geen gebruikt frituurvet in de auto vervoeren met 

risico's van dien. Jammer dat in Lomm geen inleverpunt is. Elektrische apparatuur breng ik naar 

mijn buurman die deze sloop en waardevolle onderdelen verkoopt. 

 

  

Wijk 5944 

 

• de retourstations die nu in gebruik zijn voor batterijen e.a. is de opening minimaal. 

• Goed bezig 

• Ik fiets altijd naar het Valuascollege. Als ik terug kom ga ik meestal wat lekkers halen in velden bij 

de Jan Linders. Dan fietsen we door met dat lekkers. Als we het op hebben, kunnen we het 

restafval nergens kwijt. Geen 1 prullenbak te bekennen. Dus wat doen de meeste dan.... Weg in 

de natuur gooien. Ik zou het een goed idee vinden om tussen velden (Jan Linders) en Arcen 

meerdere vangnetten/prullenbakken neer te zetten. Met vriendelijke groet. 

• ik hoop dat steeds meer mensen bewust afval scheiden, het gaat om de toekomst 
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• laat eens 2x per jaar in Arcen de mensen grofvuil en groen in laten leveren in Arcen zelf. De 

afstand naar Blerick is te ver. Laat gewoon eens wat grote containers komen. 

• Zou ook milieubewust zijn als in de dorpen van de gemeente ook inlevermogelijkheid komt voor 

grof afval en tuinafval, scheelt de inwoners een hele hoop tijd en brandstof en dus minder 

milieuvervuiling. 

   

   

Wijk 5951  

 

• Alleen deze mail sturen naar mensen ouder dan 18 jaar. 

• Doe niks van deze dingen ben ik te jong voor 

• duidelijker aangeven waar je frituurvet in kunt leveren vooral via huis aan huis bladeren want niet 

iedereen ontvangt de trompetter 

• elektrische apparaten kunnen wij in Belfeld ook geregeld aan bieden aan een IJzerhandelaar die 

regelmatig langs komt! 

• Ik ken genoeg mensen die, in tegenstelling tot mij, wel frituurvet gebruiken maar geen weet 

hebben van het inleverpunt. 

• Ik wist niet dat men in de Subyard elektrische apparaten kon deponeren. Ik vind het een goed 

initiatief.  De James Cookweg in Blerick is wel ver weg voor mensen uit Belfeld. 

• nee,maar ik vind het een goed initiatief 

• Subyard is in het begin te weinig geleegd waardoor elektrische apparaten uitstaken. Daardoor 

kunnen kinderen deze er weer uithalen met de nodige risico’s van dien. Ik heb dit doorgegeven bij 

het Meldpunt. Ik heb het daarna niet meer gezien. 


