
        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

NIEUWSBRIEF AFVALPROEF ROSENBURG EN LAMMERENBURG 

januari/februari 2019 

RESULTATEN ENQUÊTE: 
NIET IEDEREEN TEVREDEN MET DE NIEUWE AFVAL-
INZAMELING 

Sinds maart 2018 testen wij als gemeente Vlissingen wat 

de beste inzamelwijze is voor de nieuwe afvalinzameling 

in Vlissingen. Uw wijk is één van de proefgebieden. 

Vanaf het begin van de proefperiode legen wij elke vier 

weken uw grijze container voor restafval. Ook uw 

container voor pd-afval (plas�c verpakkingen en drank- 

en zuivelpakken) legen wij eens per vier weken. 

Pd-afval 

Grijze container met oranje deksel 

Restafval 

Grijze container 

G�-afval 

Groene container 

Papier 

Ondergrondse verzamelcontainer 

Nieuwsbrief met resultaten van de proef tot nu toe 
In september stuurden we u een vragenlijst toe. Deze 

nieuwsbrief gee� u informa�e over alle resultaten tot nu 

toe. 
• In de vragenlijst kon u een rapportcijfer invullen voor 

de manier waarop de verschillende soorten afval nu 
worden ingezameld.  

• Van alle 830 aangeschreven huishoudens hee� 41% 
gereageerd. 

• De inzameling van g�-afval gee� u een ruim vol-

doende, die van restafval en pd-afval een voldoende. 
Het ophalen van oud papier krijgt een onvoldoende. 

• De meningen verschillen over de frequen�e van 
inzameling van het restafval. Ongeveer de hel� vindt 1 
keer per 4 weken te weinig, terwijl bijna evenveel 
mensen dit wel voldoende vinden. 

• Een ruime meerderheid is �jdens de proef vooral pd-

afval beter gaan scheiden. Eveneens een meer-

derheid vindt 1 keer per 4 weken pd-afval inzamelen 
voldoende. 

• U gooit heel wat minder restafval in de grijze container 
dan voorheen. Daarbij gooit u meer weg in de g�-

container en pd-container. 
• Het restafval is geanalyseerd op herbruikbare af-

valsoorten die nog in het afval voorkomen. Er zit 
sinds de proef meer écht restafval in. Ook dit kunt u 
lezen in deze nieuwsbrief. 

Wethouder Verhage is blij 

met uw deelname aan de 

afvalproef 
Uw grote betrokkenheid blijkt 

uit het aantal huishoudens dat 

de enquête hee� ingevuld. 

Wethouder Els Verhage is 

hier zeer tevreden mee: 

“Dankzij alle inzendingen horen wij wat er goed gaat, 

maar natuurlijk ook wat er beter kan. Op deze manier 

kunnen we eventueel bijsturen en zorgen we er samen 

voor dat de proef kan slagen. 
Zoals het er nu uitziet is niet iedereen tevreden met de 

nieuwe afvalinzameling in Rosenburg en Lammerenburg. 

Dankzij uw medewerking aan het bewonersonderzoek 

weten we dit. We kunnen daar nu nog niet helemaal op 

vooruitlopen maar bij de eindenquête in maart laten we u 

weten hoe we omgaan met uw opmerkingen. Zo zoeken 

we samen met u naar een nieuwe manier van afval 

inzamelen waar wij allemaal tevreden mee zijn.” 



  

       

        

     

       

  

 

         

   

         

         

 

Hoe nu verder? 
De proef hee� een loop�jd van één jaar en eindigt op 1 

maart 2019. Eind 2019 neemt de gemeenteraad een 

besluit over de nieuwe afvalinzameling voor de hele 

gemeente Vlissingen. Aan het eind van de proef ontvangt 

u opnieuw een vragenlijst met vragen over de (toe-

koms�ge afvalinzameling) in uw wijk. 

Wisselende ervaringen met inzameling pd-afval en 

restafval 
Sinds het begin van de proef zamelt de gemeente eens per 

vier weken restafval en pd-afval in. Eens per twee weken is 

het g�-afval aan de beurt. Het oud papier brengt u zelf weg 

naar de container van wijk- en buurtvereniging de 

Waterwijken, naar een ondergrondse container in de 

buurt of naar de Milieustraat. 

Rapportcijfers inzameling restafval (6,1) 

onvoldoende (38%) 

6 of 7 (19%) 

8 of hoger (43%) 

U bent het meest tevreden over de inzameling van g�-

afval. Daarvoor gee� u gemiddeld een 7,3. Pd-afval scoort 

een 6,7 gemiddeld. Voor restafval ligt het rapportcijfer iets 

lager (gemiddeld 6,1) en oud papier krijgt een onvol-

doende (4,2). Zo'n 60% gee� hier een onvoldoende voor. 

Meer dan een derde van u gee� de inzameling van 

restafval 1 keer per 4 weken een onvoldoende. Ruim 60% 

van de inwoners die de vragenlijst invulden, gee� een 6 of 

hoger voor het 1 keer per 4 weken ophalen van restafval. 

Inzameling pd-afval (6,7) 

onvoldoende (25%) 

6 of 7 (23%) 

8 of hoger (52%) 

Grootste ontevredenheid gaat over het 1 keer per 4 

weken ophalen van het restafval 
Bijna de hel� van de inwoners (48%) die de vragenlijst 

invulden vindt 1 keer per 4 weken restafval inzamelen te 

weinig. Bijna evenveel (44%) vindt 1 keer per 4 weken wel 

voldoende. Vrijwel iedereen biedt de restafvalcontainer 

elke inzamelronde (eens per vier weken) aan om te laten 

legen. Slechts 4% doet dit minder vaak. 

De meningen verschillen over het eens per vier weken 

ophalen van het restafval. De mensen die ontevreden zijn, 

klagen het meest over stankoverlast. Zoals iemand zegt: 

“Zowel voor pd-afval als restafval is 1x per 4 weken 

ophalen te weinig (niet qua hoeveelheid, maar qua stank). 

Centrale afgi�epunten in de wijk zijn dan beter.” 

Zo'n 2 op de 5 inwoners gee� aan restafval wel eens op 

een andere wijze af te voeren dan via de restafval-

container. Men maakt dan vooral gebruik van de Milieu-

straat en de verzamelcontainers in de wijk. 

Een meerderheid is tevreden met hoe vaak het pd-afval 

wordt opgehaald 
Zo'n 7 op de 10 mensen is tevreden met het eens per vier 

weken ophalen van het pd-afval. Zo'n 2 op de 10 wil graag 

dat de pd-container in de zomer vaker wordt leeggemaakt. 

1 op de 10 gebruikt de container niet en/ of wil geen 

container. Dit klopt met het percentage inwoners dat zegt 

de pd-container 1 keer per 4 weken aan te bieden, 

namelijk 90%. Een klein aantal maakt nog (aanvullend) 

gebruik van ondergrondse containers voor pd-afval bij 

winkelcentrum of supermarkt. 

Een inwoner zegt hierover: “Ik schrik van de hoeveelheid 

plas�c die we scheiden dus ik vind het heel erg belangrijk 

dit te doen. Graag plas�c blijven scheiden op deze wijze 

want dit apart wegbrengen zullen niet veel mensen doen. 

Het hee� alleen wel ruimte nodig omdat je een extra 

container hebt maar wij hebben daar wel ruimte voor. Ik 

ben veel bewuster gaan scheiden dus top!” 

Over het algemeen duidelijk wat er wel en niet bij het pd-

afval mag 
Voor de meeste inwoners is duidelijk wat wel en niet bij 

het pd-afval mag. Voor drank- en zuivelpakken geldt dit 

meer dan voor plas�c verpakkingen. Een inwoner zegt: 



 

      

        

“Misschien nog net iets duidelijker aangeven wat er nu 

onder pd-afval verstaan wordt.” 

Tip! Kijkt u ook eens op de website van de gemeente. Daar 

vindt u de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. 

www.vlissingen.nl/afval. U kunt ook de Afvalwijzer app van 

Milieu Centraal op uw telefoon installeren of kijk op de 

website www.milieucentraal.nl. 

Minder restafval en veel meer pd-afval �jdens de proef 
Vanaf het begin van de proef houden wij bij hoeveel 

restafval in uw wijk wordt weggegooid. Ook weten we 

hoeveel g� en pd-afval wordt opgehaald (vanuit de grijze 

container met oranje deksel). 

In 2017 gooide ieder huishouden uit het proefgebied 

Rosenburg en Lammerenburg 473 kg afval in de grijze 

container voor restafval. Nu is dat stukken minder. Als we 

zo doorgaan gooit u in een heel jaar nog maar 307 kg afval 

in de container voor restafval. 

Restafval per huishouden per jaar in kg 

473 

307 

2018 2017 

In 2017 gooide ieder Vlissings huishouden 10 kg pd-afval in 

de ondergrondse container voor pd-afval. U gebruikt uw 

eigen container met de oranje deksel voor uw pd-afval. Nu 

is het voor u veel makkelijker om pd-afval te scheiden dan 

voorheen. Als u zo doorgaat gooit u in een jaar 49 kg pd-

afval in de pd-container. Dat is bijna 5 keer zoveel dan het 

gemiddelde Vlissingse huishouden in 2017 weggooide als 

pd-afval. Een mooi resulaat! 

Pd-afval per huishouden per jaar in kg 

49 

10 

2017 2018 
Beter scheiden van afval 
Het beter scheiden van pd-afval komt overeen met uw 

antwoorden in het bewonersonderzoek. Zo'n 3 op de 5 

respondenten zegt het pd-afval sinds de proef beter te 

scheiden. Van alle respondenten zegt 1 op de 4 g�-afval 

beter te scheiden dan voorheen. Een klein percentage is nu 

ook tex�el en grof afval beter gaan scheiden (1 op de 10). 

Ontevreden over inzameling oud papier en karton 
Over het ophalen van oud papier is ook een aantal op-

merkingen gemaakt. Het wordt niet al�jd bij u thuis 

opgehaald. Daar bent u niet tevreden over. We zoeken nu 

naar oplossingen om het oud papier in meer wijken aan 

huis op te halen en met meer regelmaat. U wordt hierover 

op een later moment geïnformeerd. 

www.milieucentraal.nl
www.vlissingen.nl/afval


 

    

 

        

        

         

        

Wilt u �ps voor het verminderen van uw afval?

Kijk dan eens op de website van de gemeente: 

www.vlissingen.nl/afval.

Bent u benieuwd naar het bewonersonderzoek?

Op de website van de gemeente bij 'Campagne Afval 

apart, gewoon doen' en 'Proef Rosenburg en Lamme-

renburg' vindt u de hele rapportage van het bewoners-

onderzoek. 

Meer écht restafval dan vorig jaar 
Gemeente Vlissingen laat regelma�g het afval dat alle 

inwoners weggooien in de restafvalcontainer analyseren. 

Door deze zogenaamde sorteeranalyse weten we hoeveel 

herbruikbare afvalsoorten het gemiddelde huishouden 

weggooit in de restafvalcontainer. Voorafgaand aan de 

proef is een sorteeranalyse gehouden van het restafval uit 

uw wijk. Tijdens de proef is het afval uit Rosenburg en 

Lammerenburg opnieuw geanalyseerd. De uitslag 

daarvan ziet u hieronder. 

473 kilo 307 kilo 

52 

111 

44 

35 

35 

196 

2017 2018 

kilogram per huishouden 
per jaar 

166 kilo minder afval 

24 

35 

45 

54 

11 

138 

Papier Overig herbruikbaar afval G�-afval Glas en tex�el Pd-afval 

Niet herbruikbaar afval 

De twee vuilniszakjes hierboven zijn een weergave van 

wat u weggooit bij het restafval. Dat is 473 kg in 2017. 

Omgerekend naar een heel jaar gooit u in 2018 al heel wat 

minder afval weg als restafval. Dat kunnen wij ook zien aan 

de hoeveelheid in de pd- en g�-containers. Die is sterk 

toegenomen. 

Wel bestaat nog steeds 40 procent van het restafval uit g�. 

Dat kan dus nog beter, net als pd-afval en papier. Kijk 

bijvoorbeeld naar glas en tex�el, die houdt u beter apart 

dan voorheen. 

Wat opvalt, is dat de hoeveelheid 'niet herbruikbaar afval' 

(dus écht restafval) is toegenomen ten opzichte van het 

totaal. Dat is goed nieuws! 
Al het afval uit de restafvalcontainers wordt verbrand. 

Daarmee gaan ook waardevolle grondstoffen als hout en 

metalen verloren. Als u herbruikbare afvalsoorten naar de 

Milieustraat brengt, blijven de grondstoffen behouden 

voor het maken van nieuwe producten. 

Meer informa�e en links 

www.vlissingen.nl/afvalapart 

Op de website van de gemeente Vlissingen vindt u alle 

actuele informa�e over de proef en handige �ps. 

afvalapart@vlissingen.nl 

Tijdens de periode van de proef kunt u vragen en 

opmerkingen mailen naar dit e-mailadres. 

www.facebook.com/gemeentevlissingen 

Op de Facebookpagina van de gemeente Vlissingen kunt u 

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

vragen. We horen graag van u, want samen maken wij 

deze proef tot een succes! 

Telefoonnummer: 14 0118 
U kunt met uw vragen de gemeente Vlissingen ook 

telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0118. Dit 

telefoonnummer (zonder extra nul of netnummer ervoor) 

werkt ook wanneer u mobiel belt. 

Colofon: 
De campagne 'Afval apart, gewoon doen!' is een ini�a�ef van de gemeente Vlissingen. 

www.facebook.com/gemeentevlissingen
mailto:afvalapart@vlissingen.nl
www.vlissingen.nl/afvalapart



