
Afvalinzameling in Vlissingen
Wat verandert er de komende jaren in onze gemeente?





In 2020 stelde de gemeenteraad van Vlissingen het Grond-
stoffenbeleid 2020-2024 vast. Hierin staat beschreven hoe we 
samen met alle inwoners van onze gemeente het restafval 
gaan verlagen. 
De belangrijkste aanpak: samen ervoor zorgen dat we het 
afval beter scheiden. 

Het verbranden van restafval kost de gemeente geld. Beter 
scheiden en daardoor minder restafval, zorgt dus voor lagere 
kosten en we laten waardevolle grondstoffen niet verloren 
gaan. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de 
circulaire economie en dus aan het milieu. 

In 2020 gooide elke inwoner in onze gemeente gemiddeld 344 
kilo restafval weg terwijl er maar 46 kilo echt restafval tussen 
zat. Vanuit de landelijke overheid hebben we de opdracht om 
het restafval terug te brengen tot maximaal 100 kilo per 
inwoner per jaar. We hebben in de gemeente Vlissingen dus 
nog wat te doen! 

Waarom is het belangrijk om uw afval te scheiden?
Veel afvalstromen kunnen worden gebruikt als grondstof voor 
nieuwe producten. Goed ons afval scheiden is dus belangrijk. 
Als we ons afval nog beter scheiden, verdwijnt er minder 
restafval in de verbrandingsoven. 

Afval scheiden = minder 
verbranden = minder kosten = 

meer grondstoffen voor nieuwe 
producten
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Container met mensen die afval weggooien



Uitvoering van de werkzaamheden
De uitvoering in onze gemeente verloopt in deelgebieden en 
we pakken het stapsgewijs aan. 
We geven verderop in deze folder per verandering aan hoe de 
jaarplanning eruit ziet in de deelgebieden.

We informeren u uiteraard �jdig wanneer er iets verandert 
aan de afvalinzameling in uw buurt of wanneer er werkzaam-
heden plaatsvinden in uw omgeving.

2. Uitbreiding aantal ondergrondse containers 

 Stapsgewijs tot en met 2024

  Stapsgewijs tot en met 2022

3. Toegangsbeperking van de ondergrondse containers

 Stapsgewijs tot en met 2022

Veranderingen in onze gemeente
Om te zorgen dat u uw afval zo goed mogelijk kan scheiden, 
veranderen we sommige inzamelmiddelen of we breiden 
deze uit. Deze folder informeert u, wat er precies verandert en 
waarom we dat doen.

De komende jaren voeren we deze drie veranderingen uit:

1. Uitbreiding g�-voorzieningen   
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Wat zit er in de grijze container?

In de restafvalcontainer hierboven is te zien wat een 
gemiddelde inwoner van gemeente Vlissingen bij het 
restafval gooit. U ziet hier dat uw afval vooral bestaat uit 
nieuwe grondstoffen.



Door nog beter 
g� te scheiden, 
verminderen 
we ons restafval 



Wat verandert er?

• Laagbouwwoningen met een vrije achterom ontvangen een g�-rolcontainer.
• Hoogbouw en laagbouwwoningen zonder vrije achterom gaan gebruik maken van g�-cocons.

De g�-voorzieningen worden uitgebreid voor bewoners van hoogbouw- en laagbouwwoningen.

Voor wie?

Een groot deel van de huishoudens in onze gemeente hee� al de mogelijkheid om het g�-afval te scheiden. Voor een klein deel van de 
huishoudens moeten we dit nog verzorgen. Daarom zullen verschillende huishoudens g�-rolcontainers ontvangen. 
Bewoners van hoogbouwwoningen (flats of appartementenwoningen) en woningen zonder vrije achterom kunnen hun g�-afval straks 
kwijt bij g�-cocons. Op deze manier kan iedereen straks zijn groente, fruit en (tuin) afval kwijt. Het is ook mogelijk om een afspraak te 
maken met ons voor het ophalen van grof groen-afval.

Als we al ons g�-afval scheiden zijn we al een eind op weg naar die belangrijke verlaging van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per 
jaar. 

In de periode 2020-2022 zullen we op plaatsen, in of nabij de hoogbouw en in de wijk(delen) waar een g�-rolcontainer niet kan worden 
ingezet, een voorziening plaatsen voor g�-afval. De uitbreiding van de g�-voorzieningen voeren we uit in deelgebieden en we pakken dit 
stapsgewijs aan: 

Waarom doen we dat?

 

Waar en wanneer?

Slechts 16% van ons afval is echt restafval. Nu zit er nog veel g�-afval in het restafval, ruim 42%. Dat is zonde want dit g�-afval is een 
waardevolle grondstof en kan heel goed worden hergebruikt als compost. Het goed scheiden van g�-afval is dus belangrijk. 

• Paauwenburg en Lammerenburg    2021
• Oost-Souburg en Ri�hem    2021

• Middengebied en Binnenstad     2022 

Uitbreiding g�-voorzieningen 
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We hanteren bij deze werkzaamheden de werk-met-werk 
strategie. Wanneer er verschillende werkzaamheden zijn 
gepland in een deelgebied combineren we deze zoveel als 
mogelijk. Dit doen we om de overlast voor u zoveel mogelijk te 
beperken en het is vaak goedkoper in de uitvoering. 

Wat verandert er?
De komende jaren breiden we het aantal ondergrondse 
containers uit voor verschillende afvalstromen. Deze uitbrei-
ding doen we om te komen tot een uniforme wijze van 
afvalinzameling.

Waar en wanneer?

Waarom doen we dat?
Meer dan 80% van ons afval bestaat uit herbruikbare stoffen. 
Meer inzamelvoorzieningen maken het voor u gemakkelijker 
om uw afval te scheiden. Hoe meer afval we scheiden, hoe 
minder er verbrandt hoe� te worden en hoe meer 
afvalstoffen we kunnen hergebruiken. 

Uitbreiding ondergrondse containers 
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Vlissingse 
afvalcontainers 
alleen nog 
toegankelijk 
voor inwoners 



→ Verlagen aantal kilo's restafval 
 Met deze toegangsbeperking verwachten we een aanzienlijke verlaging van het aantal kilo's restafval. Dat is belangrijk want we
 moeten voldoen aan de landelijke norm: maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

 Nu inwoners van buurgemeenten moeten betalen voor het weggooien van hun restafval (DIFTAR), is er sprake van 'afvaltoerisme'.
 Hierdoor komt het soms voor dat onze eigen inwoners hun afval niet direct kwijt kunnen. Met deze toegangsbeperking zorgen we er
 voor dat alleen inwoners van onze gemeente gebruik kunnen maken van de inzamelcontainers.

Dit geldt alleen voor huishoudens in onze gemeente die niet in het bezit zijn van een rolcontainer. Alleen deze huishoudens krijgen dus 
toegang tot de containers.  U kunt uw restafval 30 keer per maand in de afvalcontainer storten; dat komt neer op gemiddeld 1x per dag.  
De g�-inzamelcontainer kunt u onbeperkt gebruiken. De afvalsleutel gee� toegang tot de inzamelcontainers voor rest- en g�-afval in de 
directe omgeving van de woning. De afvalsleutel gee� geen toegang tot inzamelcontainers in andere delen van de gemeente.
 

Waarom doen we dat?
→ Voorkomen afvaltoerisme

• Oost-Souburg en Ri�hem    2021

Voor wie?

De toegangsbeperking voeren we uit in deelgebieden en we pakken dit stapsgewijs aan:

• Paauwenburg en Lammerenburg    2021

Waar en wanneer?

• Middengebied en Binnenstad     2022 

De komende 2 jaar ze�en we verzamelcontainers voor rest- en g�-afval stapsgewijs op slot. Zij zijn dan alleen nog te gebruiken voor 
inwoners met een afvalsleutel. Dit is een persoonlijke toegangspas die de container opent. 

Wat verandert er?

Toegangsbeperking van de ondergrondse containers
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Alle informa�e over de afvalinzameling in onze gemeente is online terug te vinden in de digitale afvalwijzer op: 
www.vlissingen.nl/afvalwijzer of als app Afvalwijzer Middelburg-Vlissingen op uw smartphone of tablet.  

Wilt u meer weten over uw afvalinzameling of over het scheiden van uw afval? Kijk dan op onze website 
www.vlissingen.nl/afvalapart. 

Informa�on in English 
This leaflet is also available in English on www.vlissingen.nl/waste.

Meer informa�e

Hier vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen over bijvoorbeeld de afvalsleutel. 

Download de digitale afvalwijzer

U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer 14 0118 of via e-mail stadsbeheer@vlissingen.nl. 

Uitbreiding g�-voorzieningen 
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Colofon:

Fotografie: Els Swart
Uitgi�e van deze folder: Mei 2021

De campagne 'Afval apart? Gewoon doen!' 
is een ini�a�ef van de gemeente Vlissingen.
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