Opschoondag
U loopt op straat in uw woonwijk en in de goot ziet u rommel liggen.

1. Wat doet u?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:





















Afhankelijk van wat het is, raap ik het op en gooi het weg.
Bel de gemeente en meldt dit.
De amtenaren van reiniging wat meer achter de veren zitten of meer personeel in de
toptijden,,lente,zomer herfst.
Er zijn opruim dagen door DD school jeugd prima initiatief
Er zijn veel te weinig vuilnisbakken .
Erger me en raap het SOMS op.
Het ligt er wel aan wat het is.
Ik betaal hier belasting voor, dus waar blijft de gemeente
Ik erger mij er aan, maar ruim het alleen op als ik dit meteen kwijt kan.
Ik ga niet het werk van de meeste doen zij besparen op het werk en geven het geld uit aan
corrupte raadsleden
Ik raap dit op en gooi het in de afvalbak en ik gooi het dus niet weg want daar schieten we dus
niets mee op zie vraagstelling
In de buurt van mijn woning ruim ik het op.
Meenemen in plastic zakje
Meesteal raap ik het op en neem het mee. Maar is helaas onbegonnen werk
Melding gemeente
Op bepaalde plaatsen ruim ik het zelf op.
Rond ons huis ruimen wij de rommel die andere er neer gooien op
Ruim het op
Soms opruimen, meestal niet, te veel, te vies
We hebben 1dag in het jaar een opruimdag van zwerfvuil met zoveel mogelijk buurtgenoten
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We hebben 70 meter trottoir en die houd ik schoon. Dat vind ik genoeg. Als iedereen dat zou
doen...
Wij doen bij appartement met tuinonderhoud ook de straatgoot vegen.
Wij houden de stoep en goot schoon
Wij houden onze omgeving schoon met aantal buren
Wisselend: dan wel dan niet oprapen
Wordt door een mannetje van de coffeeshop opgeruimd.
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Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag plaats op zaterdag 25 maart. Overal in het land
organiseren mensen acties om samen hun buurt of straat schoon te houden.

2. Neemt u deel aan de Landelijke Opschoondag?
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Ik ben lid van de Cleanclub die maandelijks in wijk Smelienkamp zwerfvuil
opraapt.








Ik neem deel aan de opschoondag in Venlo Zuid op 8 april 2017.
Andere verplichtingen
Ben niet in het land.
Ben niet in nederland
Beweeg mij in scootmobiel
De gemeente heeft hier ook een taak in. Als ik zie hoe slecht er geveegd
wordt bladeren en andere troep die overal blijft liggen. Schandalig
gemeente Venlo!!
De omgeving rond onze woning houdt ik nu ook schoon. Als ik wandel en
zie rommel ruim ik het op. Dus voor mij het het continu opschoondag
Helaas lukt me dit lichamelijk niet. Leer kinderen op scholen dat afval in een
prullenbak hoort.
Ik ben die dag werkzaam...
Ik doe genoeg vrijwilligerswerk
Ik hou mijn eigen stoep en goot schoon en ik gooi nooit iets op straat,heb ik
zo geleerd. en als iedereen dit doet hoef je geen landelijke opschoondag te
houden. ik ben niet van plan de troep van anderen op te ruimen.
Ik houd mede de buurt schoon en vind dat voldoende
Ik ruim het hele jaar al op
Ik ruim het hele jaar door frequent zaken op, 1 dag opruimen is zinloze
symboliek en te weinig om een mentaliteitswijziging te veroorzaken
Ik ruim mijn eigen rommel op.
Ik ruim vaker in onze buurt op!
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Weet niet





Ik vier die dag mijn verjaardag
Ik zorg ervoor dat ik mijn eigen rommel opruim en wil niet andermans
rommel opruimen. Ik besteed mijn vrije tijd liever op een andere manier.
Moet dan werken
Overvolle agenda
Symbool politiek
Valt toevallig samen met de Venloop
Veel rotzooi wordt veroorzaakt door onopgevoede mensen. Waarom komt
er geen fors statiegeld op blikjes en plastic flesjes Waarom zijn er wel
opschoon acties maar geen opvoed acties. Bijvoorbeeld controle op
schooljeugd door Boa`s inclusief boetes bij overtreding.
Venloop!!! En ik loop mee
Zie vorige vraag
Leeft hier niet.
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