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Locaties verzamelcontainers voor restafval in uw wijk  
 

Nieuwe afvalinzameling start op 23 januari 2018 
 

Geachte heer, mevrouw,  
 
Op 8 november was de informatieavond over de nieuwe afvalinzameling in Klein Theater De 
Verwachting. De informatieavond ging over de nieuwe manier van afval inzamelen in uw wijk en die 
van start gaat op 23 januari 2018. Uw huidige grijze container maken wij geschikt voor plastic 
verpakkingen en drank- en zuivelpakken. Het restafval brengt u naar een bovengrondse container. 
 
Na de informatieavond heeft de gemeente uitgebreid met de dorpsraad van Ritthem gesproken. 
Verder hebben wij van diverse bewoners tijdens de informatie avond en ook later via de mail, 
voorstellen ontvangen over wijzigingen. In aansluiting op onze brief over uitstel van de proef 
informeren wij u over de nieuwe locaties. 
 
Looptijd van de proef 
De proef met de bovengrondse containers loopt één jaar. Dat betekent dat wij de bovengrondse 
containers na een jaar weghalen. Wanneer blijkt dat bewoners het ermee eens zijn dat de 
bovengrondse containers langer blijven staan in afwachting van definitief afvalbeleid, kan de 
proefperiode worden verlengd. We houden hierover contact met de Dorpsraad.  
 
Alle verzamelcontainers zijn voor alle bewoners in Ritthem toegankelijk 
Het maakt niet uit van welke verzamelcontainer u gebruik maakt. Dat kan de container zijn die het 
dichtst bij uw woning staat, maar u kunt ook van een andere verzamelcontainer gebruik maken.  
 
De locaties VCC 170, VCC 172, VCC 173, VCC 174 en VCC 176 wijzigen 
Mede door de inbreng van bewoners uit uw wijk en in samenspraak met de Dorpsraad wijzigen de 
volgende locaties.  

 VCC 170 verschuift naar de overzijde van de Zandweg naast de sloot/ hoek van huisnummer 38. 

 VCC 172 verschuift naar de hoek van de Lambrechtsenstraat in het perkje. Op de container 

plakken wij een sticker met een parkeerverbod voor de container, zodat wij de container kunnen 

ledigen. 

 VCC 173 wordt iets verder geplaatst in de Rammekensweg op het plein, de container komt 

tussen de bloembakken. 

 VCC 174 komt naast het oude gemeentehuis. 

 VCC 176 de ondergrondse pd-container naast het sportveld wordt gewijzigd in een ondergrondse 

container voor restafval.   



De locaties VCC 171, VCC 175 en VCC 177 komen te vervallen 
Woont u in de directe omgeving van een van de vervallen locaties, dan kunt u zelf kiezen van welke 
container u gebruik wilt maken.  
 
Als bijlage bij deze brief vindt u een kaart met de nieuwe locaties.  
 
Woningen buiten de dorpskern 
De woningen aan de Zuidweteringestraat (locatie VCC 177) ontvangen een derde rolcontainer voor 
de plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken (pd-afval). Deze container wordt eenmaal per 
twee weken op dinsdag leeggemaakt.  
 
Let op! Vanaf 23 januari is de inzameling van restafval nog eenmaal per vier weken. Dit geldt ook 
voor alle woningen buiten de dorpskern die een extra container krijgen voor het aanbieden van pd-
afval. Mogelijk wijzigen wij bij u de inzamel dag voor restafval. U wordt daarover nog geïnformeerd. 

Maatwerk 
Bent u niet in staat om uw afval zelf weg te brengen en kunt u op niemand terugvallen die uw afval 
wegbrengt? U kunt dit melden via het emailadres afvalapart@vlissingen.nl of bellen naar 14 0118. Wij 
zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.  
 
Nieuwe afvalinzameling start op 23 januari 2018 
De nieuwe afvalinzameling start op 23 januari. Op die dag maken wij uw grijze container geschikt 
voor het aanbieden van plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken. Dat doen wij door aan beide 
zijden een sticker te plakken. U wordt hierover nog geïnformeerd. Tevens plaatsen wij op of rond 23 
januari de bovengrondse containers.  
 
Vragen over deze brief? 
U kunt uw vragen over deze brief stellen u via afvalapart@vlissingen.nl of via ons telefoonnummer 14 
0118. 

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

 
C. Casetta 

Tegen dit gewijzigde besluit (het wijzigen en vervallen van locaties) kunt u binnen zes weken na het 
verzenden van deze brief bezwaar indienen bij het College van burgemeester en wethouders. Meer 
informatie hierover vindt u op onze website. Een bezwaar tegen dit besluit heeft geen opschortende 
werking. 
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