
    

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF AFVALPROEF RITTHEM EN OOST-SOUBURG 

Oktober/november 2018 

RESULTATEN ENQUÊTE: 
BEWONERS TEVREDEN OVER AFVALPROEF EN 
AFVALINZAMELING 

Sinds eind januari 2018 testen wij als gemeente Vlissingen 

wat de beste inzamelwijze is voor de nieuwe afval-

inzameling in Vlissingen. Uw dorp of wijk is één van de 

proefgebieden. 

Vanaf het begin van de proefperiode, 23 januari 2018, 

gebruikt u de grijze container voor uw plas�c verpak-

kingen en drank- en zuivelpakken (PD-afval). Deze 

container legen wij elke twee weken. Restafval brengt u 

naar een bovengrondse verzamelcontainer in de buurt. 

PD-afval 

Grijze container met s�ckers 

Restafval 

Bovengrondse 
verzamelcontainer 

GFT-afval 

G�-container 

Papier 
Aan huis of in de ondergrondse 
verzamelcontainer 

In Ri�hem buiten de dorpskern gebruikt u een derde 

container voor uw pd-afval. Uit de ingevulde vragenlijsten 

blijkt dat deze bewoners heel tevreden zijn met deze 

manier van afval aanbieden. 

Nieuwsbrief met resultaten van de proef tot nu toe 

Deze nieuwsbrief gee� u informa�e over alle resultaten 

tot nu toe. 

•	 In juli hee� u een vragenlijst ingevuld. De resultaten 
van dit bewonersonderzoek staan in deze nieuwsbrief. 

Uit de resultaten blijkt dat vrijwel iedereen gewend is  

aan het wegbrengen van restafval naar de verzamel-

container. U vindt wel dat de container moeilijk te 

openen is. 

•	 U gooit veel minder restafval weg in de bovengrondse 
container dan voorheen toen u de grijze container nog 

gebruikte voor uw restafval. 

•	 U bent heel tevreden met uw pd-container. Dat blijkt 
uit het bewonersonderzoek. En u biedt veel meer pd-

afval aan. In uw pd-container zit 8 keer zoveel pd-afval 

dan de hoeveelheid pd-afval van het gemiddelde 

Vlissingse huishouden.   

•	 Het afval uit de bovengrondse containers is geana-
lyseerd op herbruikbare afvalsoorten die nog in het 

afval voorkomen. Het afval is beter gescheiden dan 

voorheen. Ook dit kunt u lezen in deze nieuwsbrief. 

Hoe nu verder? 

De proef hee� een loop�jd van één jaar en eindigt eind 

januari 2019. Daarna blij� de afvalinzameling zoals het nu 

is totdat de gemeenteraad eind 2019 een besluit hee� 

genomen over de nieuwe afvalinzameling voor de gehele 

gemeente Vlissingen. Aan het eind van de proef ontvangt 

u opnieuw een vragenlijst om uw ervaringen aan ons te 

laten weten. 



            

      

    

TIP
Kijkt u ook eens op de website van de gemeente. Daar 

vindt u de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. 

U kunt ook een afvalapp van Milieu Centraal op uw 

telefoon installeren. Kijk daarvoor op de website 

www.milieucentraal.nl.

Wethouder Verhage is heel blij met 
uw betrokkenheid bij de afvalproef 

Uw grote betrokkenheid is 

terug te zien in het aantal huis-

houdens dat de enquête 

hee� ingevuld. Van alle aange-

schreven 450 huishoudens 

hee� 36% gereageerd. 

Wethouder Els Verhage is heel 

tevreden met de ingevulde 

enquêtes: “We horen graag van u, want samen maken wij 

deze proef tot een succes. Ook horen we zo van u wat goed 

gaat en wat beter kan”. 

Wethouder Verhage: ”De resultaten van de verschillende 

proeven geven ons informa�e over de nieuwe afval-

inzameling voor Vlissingen. Zo hebben we in de toekomst 

een afvalinzameling die past bij onze gemeente en die 

aansluit bij de wensen van onze inwoners. Hiermee werken 

we er samen aan om de hoeveelheid restafval dras�sch te 

verminderen. In uw wijk of dorp zijn we op de goede weg 

én het kan nog beter.”. 

Tevreden met de grijze container voor pd-afval 

Eind januari hee� de gemeente op uw grijze container 

s�ckers geplakt met de aanduiding: 'plas�c verpakkingen 

en drank- en zuivelpakken'. Sinds dat moment gebruikt u 

de grijze container voor het aanbieden van uw pd-afval. 

Rapportcijfer gebruik pd-container 

8 of hoger 

6 of 7 

onvoldoende 

Bijna iedereen is tevreden met de pd-container. Driekwart 

van u (73%) gee� deze manier van pd-afval ophalen het 

cijfer 8 of hoger. Dat is een heel goede score. Zoals iemand 

het zegt bij de opmerkingen: 

“Ik vind het prima zo. Het meeste afval bestaat toch uit 

plas�c en drinkpakken, dus dat die nu in de grijze container 

kunnen, vind ik ideaal”. 

Zo'n 75% van de huishoudens zet de pd-container 1 keer 

per 2 weken buiten. De overige huishoudens doen dat 1 

keer per 4 weken. 

Plas�c verpakkingen niet al�jd duidelijk, drank- en 

zuivelpakken meestal wel 

Voor 3 op de 4 huishoudens is wel duidelijk wat hoort bij 

de drank- en zuivelpakken. Voor 1 op de 3 huishoudens 

is niet al�jd duidelijk wat hoort bij de plas�c 

verpakkingen. Zoals iemand het zegt: “Graag betere 

informa�e over wat wel en niet in de kunststofafvalbak 

mag”. 

U vindt de bovengrondse container voor 

restafval moeilijk te bedienen en niet mooi 

Ruim 40% van u vindt de bovengrondse 

container niet gebruiksvriendelijk. 

De keuze voor de bovengrondse containers is gemaakt uit 

kostenoverwegingen. Het plaatsen van ondergrondse 

containers kost veel geld. Pas na de proef weten we of de 

gemeente doorgaat met het wegbrengen van restafval. 

Daar kunnen we nu nog niet op vooruitlopen. 

Wegbrengen restafval voor meeste mensen geen 

probleem 

Zo'n 4 op de 5 huishoudens brengt 1 keer per week of 

vaker het restafval weg naar de bovengrondse container. 

Zo'n 3 op de 4 huishoudens wil maximaal 5 minuten 

besteden om restafval weg te brengen naar de boven-

grondse container. De meningen zijn heel verschillend 

over het wegbrengen van restafval. Zoals iemand zegt: 

“Voor de oudere alleenstaande is het soms problema�sch 

om hun afvalzak weg te brengen. Ze zijn vaak a�ankelijk 

van familie of buren en niet iedere oudere kan hierover 

beschikken.” 



 

        

Is het voor u een probleem om zelf uw restafval weg te

brengen? Spreek dan een buur of familielid aan die u

hiermee kan helpen. Beschikt u niet over deze contacten?

Neemt u dan contact op met de gemeente. U kunt ons per

mail benaderen: afvalapart@vlissingen.nl of telefonisch

op 140118.

Ontevreden over inzameling oud papier en karton

Over het ophalen van oud papier zijn veel opmerking

gemaakt. Het wordt niet bij u thuis opgehaald o

onregelma�g. Daar bent u niet tevreden over. We zoek

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.

Restafval per huishouden per jaar in kg 

De manier waarop u nu het restafval weggooit krijgt van de 

meesten van u een ruime voldoende. Bijna de hel� (48%) 

gee� een 8 of hoger. Nog eens 24% gee� een 6 of 7. Zoals 

deze inwoner het verwoordt: 

“Ik vind het heel pre�g. Je bent ook bewust bezig met het 

scheiden van afval. Dit mag zo blijven.” 

Een andere inwoner zegt:  “Het afval scheiden op deze 

manier bevalt ons verder prima.” 

Niet iedereen is tevreden. Iets meer dan een kwart (27%) 

gee� een onvoldoende. Een inwoner zegt: 

“Ik zou het veel handiger vinden een aparte kliko voor het 

restafval.” 

Rapportcijfers wegbrengen restafval 

onvoldoende 

6 of 7 

8 of hoger 

Minder restafval en veel meer pd-afval �jdens de proef 

Vanaf het begin van de proef houden wij bij hoeveel afval u 

weggooit in de bovengrondse container. Ook weten we 

hoeveel pd-afval u in de grijze container gooit. 

In 2017 gooide ieder huishouden uit het proefgebied 

Ri�hem en Oost-Souburg 694 kg afval in de grijze container 

voor restafval. Nu is dat nog bijna de hel�. Als we zo 

doorgaan gooit u in een heel jaar nog maar 375 kg afval in 

de bovengrondse container voor restafval. 

2017 694 

2018 375 

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

ondergrondse container voor pd-afval. U gebruikt uw 

eigen pd-container voor uw pd-afval. Nu is het voor u veel 

makkelijker om pd-afval te scheiden dan voorheen. 

Pd-afval per huishouden per jaar in kg 

102017 

762018 

Als u doorgaat op deze weg gooit u in een jaar 76 kg pd-

afval in de pd-container. Dat is bijna 8 keer zoveel dan het 

gemiddelde huishouden in 2017 weggooide als pd-afval. 

Meer gescheiden pd-afval komt overeen met uw ant-

woorden in het bewonersonderzoek. Meer dan de hel� 

van de respondenten zegt het pd-afval beter te scheiden 

dan voorheen. Van alle respondenten zegt 13% g�-afval 

beter te scheiden dan voorheen en bijna 10% van u is 

papier beter gaan scheiden. 

en 

f 

en 



 

    

 

         

        

       

Tips 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 'Proef Ri�hem en 

Oost-Souburg' vindt u de hele rapportage van het 

bewoners-onderzoek. 

Minder herbruikbaar afval in het 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 of dorp. Tijdens de proef is het 

afval uit de bovengrondse container opnieuw geana-

lyseerd. De uitslag daarvan ziet u hieronder. 

694 kilo 375 kilo 

53,36 

84,55 

296 

59 

106,5 

26,63 
30 
26,25 

126,75 

kilogram per huishouden 
per jaar 

319 kilo minder afval 

89 

115 

55,44 

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. 

2017 2018 

GFT-afval papier glas en tex�el PD-afval overig herbruikbaar afval 

niet herbruikbaar afval 

Al deze bovenstaande afvalsoorten horen niet in de 

bovengrondse container. Als u ze apart houdt, kunnen wij 

zorgen voor het hergebruik. Voor een beter milieu. 

Afval apart, gewoon doen! 

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



