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ONDERWERP    

Informatiebrief betreffende voortgang in gebruik nemen ondergrondse containers 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij hebben u eerder geïnformeerd over de nieuwe inzameling van het huishoudelijk afval in 
uw straat of wijk waarbij we gebruik gaan maken van ondergrondse afvalcontainers. 

Vertraging  
De plaatsing van de containers heeft om twee redenen vertraging opgelopen. Wij vinden het 
van belang om u hierover te informeren. 

Reden 1: Aanbesteding samen met gemeente Middelburg 
Wij hebben besloten om voor de aanbesteding van de nieuwe ondergrondse afvalcontainers 
samen te werken met de gemeente Middelburg en zo een lagere prijs af te dingen. De 
aanbesteding is opgesteld maar het uitleveren van de containers na gunning zal nog enige 
tijd vragen. 

Reden 2: Uitslag afvalpilots 
Momenteel lopen er vijf afvalpilots in onze gemeente waarvan het resultaat invloed kan 
hebben op de wijze van inzamelen en de inzet van de ondergrondse afvalcontainers. Wij 
willen de resultaten daarvan afwachten. 

Huidige situatie 
Wij zijn nu, gedurende de aanbesteding, in afwachting van de ondergrondse afvalcontainers. 
Dit kan nog enige tijd duren. Tot die tijd verandert er niets aan de wijze waarop u uw afval 
inzamelt in uw huidige rolcontainers. 

Voorbereidingen nieuwe situatie 
Om wel alvast voorbereid te zijn op de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers, 
brengen wij alvast de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aan op de bestaande 
betonnen bakken waarin straks de ondergrondse containers komen. 

Rolcontainer  
De uitslag van de afvalpilots is in belangrijke mate bepalend voor de wijze waarop wij straks 
bepaalde afvalstoffen gaan inzamelen. Wij weten op dit moment nog niet voor welke stoffen 
de ondergrondse containers uiteindelijk worden ingezet. Zodra duidelijk is hoe de verdere 
uitsplitsing van afvalstoffen gaat plaatsvinden, wordt u geïnformeerd over het al dan niet 
inzetten van uw huidige rolcontainer. Wordt de rolcontainer niet opnieuw ingezet dan wordt 
die mogelijk op een later moment alsnog ingenomen. 



Blad 2 behorend bij 954568 / 954570 
 

Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze handelswijze en dat wij u op dit moment 
voldoende hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
namens het college, 
de teamleider van het team Stadsbeheer, 

C. Casetta 
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