
       

    

    

        

     

      

       

     

      

        

        

         

   

       

 

UW AFVAL IS GEEN AFVAL, MAAR EEN NIEUWE GRONDSTOF. 
VOOR EEN BETER MILIEU. 

Het restafval in gemeente 

Vlissingen moet de komende 

jaren minder worden. Want 

hoe minder restafval in de 

verbrandingsoven verdwijnt, 

hoe minder waardevolle 

grondstoffen er verloren 

gaan. Uw afval is geen afval, 

maar een nieuwe grondstof. Goed uw afval scheiden 

levert meer grondstoffen op en is helemaal niet moeilijk. 

Het is een kwes�e van gewoon doen. 

Thuis zijn wij met 4 personen en daardoor hebben we 

redelijk veel afval. We proberen zoveel mogelijk 

overbodige verpakkingen te voorkomen bij het bood-

schappen doen, maar dat valt niet al�jd mee. Lege flessen 

en de zak met plas�c verpakkingen en drank- en 

zuivelpakken lever ik in bij het verzamelpunt bij de 

supermarkt. Frituurvet en ba�erijen breng ik regelma�g 

naar de milieustraat. Oud papier breng ik weg naar de 

papierbak en oude kleren en tex�el naar de bakken van 

het Leger des Heils. Als ik mijn huis en garage opruim 

breng ik wat we niet meer gebruiken weg naar een 

tweedehands zaak, zoals speelgoed of oud meubilair. 

Tuin- en keukenafval gaat natuurlijk in de groene bak!  

Afval apart; het is zo gewoon. Het is een kwes�e van 

DOEN! U doet toch ook mee? 

Ik hoop dat u net zo enthousiast bent als ik om uw afval 

goed te scheiden. Samen maken we het verschil! Ik wens u 

veel succes met het apart houden van uw afval. 

Josephine Ellio�, wethouder milieu en afval 

Het restafval in Vlissingen* bestaat momenteel nog voor 

bijna 90% uit herbruikbare grondstoffen en voor 12% uit 

écht restafval. 

In de container hierboven ziet u wat een gemiddelde 

inwoner van Vlissingen bij het restafval gooit. U ziet hier 

dat uw afval vooral uit nieuwe grondstoffen bestaat! 

Hergebruiken van de grondstoffen kan alleen als ú 

herbruikbaar afval niet meer in de grijze container of grijze 

zak gooit. Wij kunnen alleen uw afval hergebruiken als u 

het afval sorteert. 

Daarom deze oproep: U houdt uw afval apart en de 

gemeente zorgt voor het hergebruik van de grondstoffen. 

Zo maken we het u zo gemakkelijk mogelijk en zorgen we 

samen voor een beter milieu. 



          

     

     

              

     

     

Afval apart? GEWOON DOEN!
	
U houdt uw afval apart en de gemeente zorgt voor het hergebruik. Wij maken het u zo gemakkelijk mogelijk. Bij uw 

woning of dicht bij uw woning kunt u alle herbruikbare afvalstromen eenvoudig aanbieden.  Op deze twee pagina's 

ziet u wat wij doen met uw ingezamelde herbruikbare afvalstromen en waar u ze kunt weggooien.
	

Groente-. Fruit- en Tuinafval (GFT-afval) 

GFT-afval bestaat uit groente- en fruitresten, etensresten en tuin-
afval (bijvoorbeeld snoeiafval). GFT-afval wordt gecomposteerd, 
waarbij micro-organismen het GFT-afval verteren. Doordat er veel 
warmte vrijkomt bij dit proces s�jgt de temperatuur en verdampt 
een groot deel van het vocht. Er blij� bodemverbeteraar over. Dit 
wordt gebruikt in de landbouw. 

Plas�c verpakkingen en Drank- en zuivelpakken (PD-afval) 

PD-afval bestaat uit plas�c verpakkingen en drank- en zuivelpakken  

(bijvoorbeeld een pak waar melk, sap of yoghurt in hee� gezeten). Na  

inzameling van het PD-afval wordt het gescheiden in plas�c en papier.  

Alles wordt schoongemaakt en het plas�c wordt vermalen tot kleine  

stukjes. Hiervan worden nieuwe broodtrommels, bermpaaltjes en plas�c  

flesjes gemaakt. De drank- en zuivelpakken worden verwerkt tot nieuwe  

papier- en kartonproducten, zoals �ssues, dozen en zakken.
	

Oud papier en karton 

Oud papier en karton bestaat uit papieren verpakkingen, karton en 

kranten, �jdschri�en, folders en boeken. Oud papier en karton 

wordt opgehaald of u kunt het inleveren in een ondergrondse 

container. Het ophalen gebeurt onder andere door verenigingen. 

Papier wordt gemaakt van hout. Het recyclen van papier zorgt 

ervoor dat er minder bomen worden gekapt. 



        

        

      

Glas 

Er zijn twee soorten glas: flessenglas, zoals wijnflessen en 

jampo�en, en vlakglas, zoals ruiten. Flessenglas wordt 

schoongemaakt. Deksels worden verwijderd met magneten. Ook 

kurken en e�ke�en worden verwijderd. Daarna wordt het glas 

hergebruikt. Vlakglas brengt u naar de milieustraat. Dit wordt 

samen met nieuw glas verwerkt tot nieuw vensterglas. Glas kan 

oneindig gerecycled worden. 


Klein chemisch afval (KCA) 

KCA bestaat uit bijvoorbeeld ba�erijen, medicijnen, lampen, kwikthermometers en verf. 

KCA kunt u inleveren in winkels waar u het product nieuw hee� gekocht of op de milieu-

straat.  Sommige onderdelen zijn geschikt voor hergebruik. Zoals de metalen en zuren in de 

ba�erijen. Of een tl-buis, waarin gas, metaal en glas zit.  Van verfresten kan zelfs nieuwe 

verf  worden gemaakt. 

Tex�el 

Zowel draagbaar of goed tex�el als kapo�e en versleten tex�el 

gooit u in de tex�elcontainer. U mag kleding en schoenen, maar 

ook gordijnen, beddengoed, lakens en doeken in de tex�el-

container gooien. Zelfs accessoires zoals riemen, tassen, hand-

schoenen en pe�en mogen erin. Draagbare kledingstukken krijgen 

een tweede leven in een kringloopwinkel of in het buitenland.  

Tex�el dat kapot is wordt uit elkaar gehaald tot verschillende 

vezelsoorten. Hiervan wordt nieuwe kleding gemaakt, maar ook 

isola�emateriaal, dekens en vloerbedekking.  



   
  
  
  

 

         

 

Woont u in een flat? 
Wanneer u in de hoogbouw woont, werkt 
de afvalinzameling wat anders dan in de 
laagbouw. Inwoners van hoogbouw kun-

nen alle afvalstromen gescheiden aanbieden, behalve 
g�-afval. Het is niet mogelijk om g�-afval in ondergrondse 
containers te verzamelen. Dit gooit u dus bij het restafval. 
Wilt u meer informa�e over afval scheiden in de hoog-
bouw? Neem dan contact op met de gemeente (telefoon-
nummer 14 0118). Of kijk bij de veel gestelde vragen op 
de website van de gemeente. 

TIPS 
Probeer afval te voorkomen 

Zorg dat u al�jd een boodschappentas bij u hee� zodat u 

geen plas�c tasjes hoe� te kopen. Koop groenten en fruit 

vers; niet voorverpakt in plas�c. 

Plas�c en drank- en zuivelpakken wegen niet veel, maar 

vormen bij elkaar al snel een hele berg en nemen 

daardoor veel plek in. Maak deze goed plat zodat ze 

minder ruimte innemen. 

Etensresten gooit u in de g�-container. Om stank van de 

g�-container te verminderen kunt u (gekookte) etens-

resten (waaronder vis; incl. graten, schelpen en bo�en) in 

een biologisch a�reekbare afvalzak verzamelen (te koop 

bij de supermarkt) of verpakken in een dunne krant 

voordat u het in de container gooit. 

Weggegooid geld 

Jaarlijks gooien we bijna 50 kilo goed voedsel per persoon 

weg. Dat komt neer op 150 euro per persoon! Met slim 

kopen, koken en bewaren voorkom je voedselverspilling: 

check wat u nog in huis hebt, koop en kook niet meer dan 

nodig en let op de houdbaarheidsdatum. 

Meer informatie 
Op de website van Gemeente Vlissingen vindt u alle 

actuele informa�e over de afvalinzameling en de verschil-

lende afvalstromen. Ook vindt u alle veel gestelde vragen 

over afval scheiden op onze website. 

www.vlissingen.nl/inwoners/afval 

Op de Facebook-pagina van Gemeente Vlissingen kunt u 

terecht voor actuele informa�e, �ps en het stellen van 

vragen. 

Alle vragen en antwoorden zijn voor iedereen zichtbaar, 

houd u hier rekening mee wanneer u uw vraag stelt. 

www.facebook.com/gemeentevlissingen 

Telefoonnummer: 14 0118 

Milieustraat 

U kunt alle afvalstromen kwijt op de milieustraat. Niet 

alleen de gebruikelijke afvalstromen, maar ook accu's, 

afgewerkte olie, asbest, gips, grof huishoudelijk afval, 

hout, puin, schone grond, schroot en metalen, vlakglas en 

elektrische apparaten. 

Op de milieustraat wordt alles gescheiden ingezameld, 

waarna het afval wordt hergebruikt. Het is belangrijk dat 

u afval gescheiden inlevert op de milieustraat en niet bij 

het restafval weggooit. Ook afval dat u naar de milieu-

straat brengt krijgt een nieuw leven. 

Milieustraat Vlissingen 

Poortersweg 30 
www.zrd.nl 

Openings�jden: 
Maandag t/m vrijdag:
	
10:00-12:30 uur en 13:00-17:00 uur
	
Zaterdag:
	
09:00-15:00 uur
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