
Analyse meldpunt afval (op basis van 98 respondenten) 
Bedrag voor grofvuil 
Breda vraagt 25 euro per keer dat u grofvuil laat ophalen. Ik ben het hiermee: 
86,7% van de mensen (85) is het oneens met het betalen van 25 euro. 

Niveau dienstverlening 
Zolang er onvoldoende capaciteit is/lange wachtrijen zijn bij de milieustations zou grofvuil ophalen gratis moeten zijn 
87,7% van de mensen (86) vindt dat het bedrag opgeschort moet worden. 

Eigen mogelijkheden 
22,4% van de respondenten is niet in staat om naar een milieustation te gaan. 

66 personen gaven aan een milieustation bezocht te hebben: 
37 mensen gebruiken de webcam, 28 niet om hun trip te plannen. 

Communicatie vanuit de gemeente 
De gemeente communiceert duidelijk over het afvalbeleid: 

Zeer oneens 34 

Oneens 26 

Neutraal 19 

Eens 13 

Zeer eens 3 

96 respondenten: 62,5% oordeelt negatief over de communicatie vanuit de gemeente. 

  



Wachttijden  
Van de 66 personen die het milieustation hebben bezocht vulden 56 respondenten een wachttijd in. 
- 51 respondenten gaven aan dat de wachttijd 45 minuten was of langer. 
- 35 respondenten gaven aan dat de wachttijd 90 minuten was of langer. 

- 20 respondenten gaven aan dat de wachttijd 120 minuten was of langer. 
- 6 respondenten gaven aan dat de wachttijd 150 minuten was of langer. 
- 2 respondenten gaven aan dat de wachttijd 180 minuten was of langer. 

69 respondenten vulden een redelijke wachttijd in. Afgerond vindt men 20 minuten een redelijke wachttijd.  

 

Afvaldumping bij de restcontainers 

Nooit 5 

Soms 21 

Maandelijks 9 

Wekelijks 31 

Dagelijks 28 
94 respondenten antwoorden op deze vraag. Van 70 respondenten hebben we een postcode. 

 



 

 

Openbare reacties 

De gemeente doet geen enkele moeite dumping tegen te gaan. Er zijn maar zat mensen die de €25,- niet kunnen betalen en vaak zijn dit dus ook 
Maartje  
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de mensen die niet de middelen hebben om grofvuil naar de milieustraat te vervoeren. Daarnaast doen ze ook weinig moeite dumpers te pakken, 
want zelfs als je meldt dat er adressen zichtbaar zijn komt er geen handhaving en sturen ze gewoon de een vuilniswagen. 

Het is bizar. 2 uur wachten. Paul 

Erg duur en altijd een puinhoop bij de ondergrondse containers. Grof vuil moet “ gratis “ opgehaald worden omdat wij al genoeg betalen voor het 
milieu. Het is nu een sluitpost voor de gemeente belastingen net als oppervlakte water verontreiniging en riool belasting. 

Toon 
Fens 

Verhoog de WOZ voor elke bredase inwoner met 'n euro,zodat het ophalen weer gratis is. Carl 

Nou 25 euro eraf ! En vaker stort laten rijden . Niet 1 keer per maand . En door alles duurder te maken ! Zal er meer gedumpt gaan worden want ze 
willen niet betalen en dat kost nog meer om op te ruimen en het geeft een straat beeld met 1 grote tering bende en ook in de natuur! Loes 

Gratis aanhanger van gemeente lenen om grofvuil weg te brengen Bram 

Grote flop! Terug naar het oude systeem met kliko! 

 Kan dit idiote besluit van de gemeente zo snel mogelijk teruggedraaid worden aub...er word nu al zo veel meer afval gedumpt in de natuur en bij 
flats/woningen en parkeerplaatsen en langs de weg...Dit gaat ten koste van ons mooie Breda!..Breda word zo een grote puinhoop..diep triest 

 Kom eens achter je bureau vandaan en ga rondkijken wat de gevolgen zijn van jullie achterlijke beleid. 

 Er staan te veel ondergrondse containers in de wijk gerardus majella, 5 in een straal van 100mtr. 
Een betere verdeling zou goed zijn voor iedereen en hoopt het zweef vuil niet zo op 

 Ik werk fulltime, afval wegbrengen kan dus alleen op zaterdag , dan ben ik mijn halve dag kwijt aan afval weg brengen of moet meerdere keren betalen om 
iets af te voeren  (als ik bv groen en grofvuil wil laten ophalen). Ik heb een kleine auto zonder trekhaak dus moet ook iemand inhuren om het voor me te 
doen. Ik ging er altijd zo prat op dat we in Breda best veel betaalde maar het dan wel goed was geregeld. Nu is het echt te gek voor woorden. 

Het voelt als straf als je netjes je afval gescheiden wilt aanleveren. En 25,- voor grofvuil, en een behoorlijke stijging in de heffing en een halve dag 
kwijt aan een ritje milieustraat. Joosen 

Er wordt grschermd met Corona en dat je de webcam moet bekijken. 3x geprobeerd, doet t niet, het is altijd druk en ik werk de hele week...dus wat 
is de optie? 

Iris 
Vergou
wen 



Hoewel ik het ronduit asociaal vind wanneer vuilnis illegaal gedumpt wordt, kan ik het mij met deze wachttijden meer dan voorstellen dat het een 
aantrekkelijk alternatief is. Verder schermt de gemeente met de onmogelijkheden door corona en gebrek aan bekwaam personeel. Echter bestaat dit 
probleem al sinds tijden en had ondertussen personeel opgeleid kunnen worden. Een tweede locatie openen zou bovendien het risico op corona verlagen, 
door betere spreiding. Ik heb het idee dat men geen oplossing wilt vinden en het op zijn beloop laat. Getuige ook het nieuwe betaalbeleid voor thuis 
ophalen van afval. Zoiets invoeren tijdens zo'n groot probleem laat zien dat het gebagatelliseerd wordt. 

Eigenlijk willen we afval wegbrengen maar we hebben geen zin om 1 tot 2 uur in de rij te staan dus stapelen we het maar op in de tuin. Ik ga geen 
25 euro betalen om het op te laten halen. Breda moet gewoon allebei de milieustations openen. Dat ze niet genoeg personeel hebben geloof ik 
niet. Dat ze niet meer personeel willen zal wel de reden zijn. 
Die ondergrondse containers voor restafval moeten weg. De kliko met dat scheidingpaneel waar je aan de ene kant het gft gooide en aan de 
andere kant restafval was veel beter. Als een ondergrondse kliko vol is, of kapot moet je met die soms zware zak nog honderden meters verder 
lopen, dat is voor ouderen niet te doen. Waardeloos systeem is dit wat de gemeente dus veel geld kost. 

 Kan beter gft word te weinig geleegd zomer,s 

 Houdt milieustations Spinveld én Slingerweg tegelijkertijd open. Neem extra mensens aan op tijdelijke of permanente basis, of laat mensen met 
een uitkering die fysiek gezond wat uren draaien. Kom op dit is allemaal toch geen rocket science! Ronald 

De voorzieningen vind ik oke. Er zou meer ingezet moeten worden op handhaving zwerfvuil. Trekt meer zwerfvuil aan. Gedrag van mensen kan met 
effectieve methoden worden gecorrigeerd, zoals nudging en vergroten pakkans. Verder bevorderen omgevings bewustzijn: is niet van de overheid 
maar vsn ons allemaal! Jongeren lijken hofleverancier van zwerfvuil. Statiegeld gaat helpen, en onderzoek naar socio culturele aspecten van 
weggooien en dumpen. 

Kees 
van 
Veldhuiz
en 

De containers staan verspreid door de buurt. Ik loop me suf als ik alles in de juiste containers wil gooien. Papiercontainer veel te klein met alle 
pakketpost van tegenwoordig moet je je kartonnen dozen superkleine maken om te laten passen in de kiepbak vd container...echt een belachelijk 
beleid waarbij geen rekening is gehouden met mensen zonder auto enmensen die niet mobiel zijn. Ik begrijp dat iedereen h eet maar gewoon  
neersmijt...je kunt h eet gewoon niet  kwijt op een toegankelijke manier. 

Y. 
Nuijten 

Ruimere openingstijden zijn nodig om dit tegen te gaan, 7 dagen in de week. Daarnaast ook de slingerweg open gooien door de week. 
Tom van 
Mierlo 

Door de lange wachttijden bij de milieustraat en kosten voor het ophalen zorgt de gemeente ervoor dat grof vuil en bouwafval worden gedumpt of 
in ondergrondse containers komen. 

Rick van 
Buel 



Zit vaak vol!! Ergernis , en dan krijg je dat ze t dumpen, het zelfde geld voor de afvalbakken in de buurt, lopen altijd over ,zo krijg je troep en 
zwerfvuil 

 

De argumenten die de gemeente aangeeft om niet beide afvalstraten te kunnen open of om niet met een tijdslot te kunnen werken zijn absurd. Zij 
geven bijvoorbeeld aan om geen tijdslot in te voeren omdat zij geen mensen hebben die daarbij het verkeer kunnen regelen omdat zowel mensen 
met alsook zonder afspraak zullen komen. Een belachelijk argument, destemeer omdat er nu ook al 1 of 2 verkeersregelaars staan en er de hele 
dag door minstens 25 auto's met ronkende motor in file staan. Met dit beleid werken zij illegaal in de hand. Er moet direct een oplossing komen, 
vooral ook omdat velen hun voorjaarsschoonmaak zullen houden en gaan tuinieren. 

Toine 
van 
Heugten 

Het was het beste beleid.. wordt nu erg slecht! 

 De (verhoogde) hoge kosten voor afvalstoffenreiniging én de € 25,- voor grofvuil ophalen samen is al van de zotte. Als er dan vervolgens totaal niet 
is geacteerd bij de milieustraat (iedereen kon op z'n vingers natellen dat het daar nog drukker zou worden) getuigd van visieloze geldklopperij voor 
de Bredanaar. 
Als er nu een container op de openbare weg staat, bijvoorbeeld van een klusbedrijf of tuinman, dan wordt deze 's avonds en 's nacht helemaal 
volgegooid door buurtbewoners. Niet leuk maar wel begrijpelijk. Ook ik heb ondertussen een redelijke verzameling vuil staan dat nog moet worden 
afgevoerd. Een uur of langer wachten in de rij vind ik echter niet acceptabel. 

 Ik vraag me af waar de actie vanuit de gemeente blijft hierin! Waar wachten we nu op? José 

De containers voor restafval zitten nu ook veel sneller vol dan eerst. Geheid dat daar dingen in worden gegooid die er niet in horen, omdat ophalen van 
grofvuil nu niet meer gratis is. En dan hebben we het nog niet over de grote objecten die er gewoon naast worden geparkeerd. Daar hadden we voor 1 



januari geen last van in mijn buurt (Overkroeten). Dus dat dit beleid beter zou zijn voor de afvalscheiding? Ik geloof er niets van. 

Dit beleid werkt illegale afvaldumping in de hand. 
C.Vervo
ort 

Van 0 euro naar 25.00 is een veel te grote stap, daarbovenop ook nog eens een zeer beperkte hoeveelheid, hoe handhaven dat niet Jan en alleman 
er vuil bij gaat zetten? hoe in flatgebouwen? als er 1 besteld en betaald en er bewoners er in de nacht zooi bijgooien? 

John 
van der 
Hoeven 

Het gaat weer terug naar de situatie voordat het ophalen en wegbrengen van afval gratis werd. Ik zag al dat er afval gedumpt werd onder een 
viaduct. We kunnen dat meer gaan verwachten 

FMM 
Schillem
ans 

Dat er DUIDELIJK een omachrijving moet komen van wat er wel en niet opgehaald word ! 
Als ik lees sat een keukenblok niet mag, maar kasten wel 
Dan haal ik keukrnkastjes uit elkaar 
Bundel ze  
Haal alle apparatuur/armituur er tussen uit  
En dan word het niet meegenomen omdat het een KEUKEN is  
Google eens met het woord keukenblok 
Dat is een halve keuken met spoelbak en alles er in ! 

Carla 
prenen 

Zelfs groen ophalen kost 25 euro. Snoeien is dus duurder geworden. Waardoor ik me afvraag of nodigt niet beter alles kan weghalen en vervangen 
door stenen. Kortom dit beleid nodigt niet uit om veel groen te houden... 

  


