
       

 

     

    

       

     

       

 

     

       

        

       

 

  
   
   
   

 
 
 
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF AFVALPROEF PAAUWENBURG 
NIEUWE ROLCONTAINER VOOR PLASTIC VERPAKKINGEN EN DRANK- EN 
ZUIVELPAKKEN                                                          mei 2018 

Nieuwe container 

U krijgt een derde rolcontainer voor uw plas�c 

verpakkingen en drank- en zuivelpakken (pd-afval). Het 

restafval van het gemiddelde huishouden in Vlissingen 

blijkt voor bijna de hel� te bestaan uit pd-afval. Met een 

derde rolcontainer kunt u dit afval gemakkelijk apart 

houden en kan de gemeente zorgen voor het hergebruik. 

Het is een grijze 240 liter rolcontainer met een oranje 

deksel. 

Wat doen wij met uw pd-afval? 

Uw plas�c verpakkingen worden verwerkt tot nieuwe 

Wat verandert er voor u? 

Afvalkalender Paauwenburg 

Plas�c verpakkingen en 
drank- en zuivelpakken 
De container voor plas�c verpakkingen en 
drank- en zuivelpakken legen wij elke 
4 weken. 

Groente-, fruit-, en tuinafval 
De container voor groente-, fruit-, en tuin-
afval legen wij, zoals gebruikelijk, elke 
2 weken. 

Restafval 
Na goed afval scheiden blij� er weinig rest- 
afval over. Daarom legen wij uw container 
voor restafval elke 4 weken. 

Groente-, fruit- en tuinafval Plas�c verpakkingen & drankkartons Restafval 

M 4 11 18 25 M 2 9 16 23 30 

D 5 12 19 26 D 3 10 17 24 31 

W 6 13 20 27 W 4 11 18 25 

D 7 14 21 28 D 5 12 19 26 

V 1 8 15 22 29 V 6 13 20 27 

Z 2 9 16 23 30 Z 7 14 21 28 

Z 3 10 17 24 Z 1 8 15 22 29 

M 6 13 20 27 M 3 10 17 24 

M 1 8 15 22 29 M 5 12 19 26 M 3 10 17 24 31 

D 7 14 21 28 D 4 11 18 25 

D 2 9 16 23 30 D 6 13 20 27 D 4 11 18 25 

W 1 8 15 22 29 W 5 12 19 26 

W 3 10 17 24 31 W 7 14 21 28 W 5 12 19 26 

D 2 9 16 23 30 D 6 13 20 27 

D 4 11 18 25 D 1 8 15 22 29 D 6 13 20 27 

V 3 10 17 24 31 V 7 14 21 28 

V 5 12 19 26 V 2 9 16 23 30 V 7 14 21 28 

Z 4 11 18 25 Z 1 8 15 22 29 

Z 6 13 20 27 Z 3 10 17 24 Z 1 8 15 22 29 

Z 5 12 19 26 Z 2 9 16 23 30 

Z 7 14 21 28 Z 4 11 18 25 Z 2 9 16 23 30 

December 2018 

Juni 2018 Juli 2018 Augustus 2018 September 2018 

November 2018 Oktober 2018 

Wat mag er wel en niet in de container voor 

plastic verpakkingen** en drank- en zuivelpakken?
 

WEL NIET 

Lege plas�c  flessen en flacons 
Plas�c verpakkingen van chemisch afval, bijv. 
terpen�neflessen, kitkokers, make-up 

verpakkingen 

Lege plas�c kuipjes van toetjes, margarine etc Piepschuim en fas�oodverpakkingen 

Plas�c tasjes en folies 
Chipszakken, soepzakken, doordrukstrips 

of aluminium 

Plas�c verpakkingen van groente, fruit, bloemen 
Producten van harde plas�c; 

bijv. speelgoed en gebruiksvoorwerpen. 

Lege drank- en zuivelpakken Drank- en zuivelpakken met inhoud 

** dit betre� alleen de huishoudelijke plas�c verpakkingen 

plas�c korrels waarvan bijvoorbeeld plas�c flesjes, 

broodtrommels en bermpaaltjes worden gemaakt.  

Drank- en zuivelpakken worden opgesplitst in drie nieuwe 

grondstoffen: plas�c korrels, papier en granulaat voor 

aluminium. Hiervan worden bijvoorbeeld plas�c flesjes, 

kranten en pannen gemaakt. 

Wilt u geen derde container en brengt u zelf uw restafval 

weg? Dan horen wij dit graag! 

Het kan zijn dat u niet genoeg ruimte in uw tuin of schuur 

hee� of liever geen derde rolcontainer wilt. Uw 

restafvalcontainer vervangen wij voor uw nieuwe 

rolcontainer voor het pd-afval. Wilt u de grijze 

rolcontainer voor restafval inleveren? Laat het ons weten 

via het emailadres: afvalapart@vlissingen.nl. 

Vanaf 25 juni legen wij uw pd-container iedere vier weken 

op maandag. Als u uw restafvalcontainer inlevert, moet u 

het restafval zelf wegbrengen. U kunt gebruik maken van 

de bestaande ondergrondse containers voor restafval in 

uw wijk. 

Belangrijke data voor u: 

Maandag 28 mei, aanvang 19.30 uur 

Informa�ebijeenkomst in Wijkcentrum De Burgerij, Van 

Hogendorpweg 58a in Vlissingen. 

De week van 11 juni 

Uw nieuwe grijze rolcontainer met oranje deksel wordt 

geleverd. In deze container doet u alleen de plas�c 

verpakkingen en drank- en zuivelpakken. Wij legen de container 

eenmaal per vier weken. 

Maandag 11 juni 

Dit is de ophaaldag voor uw restafval (grijze rolcontainer met 

grijs deksel). Vanaf nu legen wij uw restafvalcontainer eenmaal 

per vier weken. 

Maandag 25 juni 

Voor het eerst leegmaken van uw pd-container (grijze 

rolcontainer met oranje deksel). 

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

mailto:afvalapart@vlissingen.nl


         

        

 

      

  

      

    

      

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

         

       

 

 

 

    

   
 

  
   

    
     
     

 

    
 

     
  

      

 

Uw afval apart houden is beter voor het milieu!
Wethouder Josephine Ellio� (portefeuilles 
Milieu en Afval) TIPS 

'Uw afval is geen afval, maar 

een nieuwe grondstof' 

Goed uw afval scheiden levert 

meer grondstoffen op en is 

helemaal niet moeilijk. Het is 

een kwes�e van gewoon doen. 

U houdt uw afval apart en de gemeente zorgt voor het 

hergebruik van de grondstoffen. Zo maken we het u zo 

gemakkelijk mogelijk en zorgen we samen voor een beter 

milieu. 

Het restafval in de gemeente Vlissingen moet de komende 

jaren minder worden. Want hoe minder restafval in de 

verbrandingsoven verdwijnt, hoe minder waardevolle 

grondstoffen er verloren gaan. Om dit voor elkaar te 

krijgen is verandering van de afvalinzameling nood-

zakelijk. Om te bepalen wat de beste inzamelwijze is, 

starten we dit jaar met vijf proeven. 

De wijk waar u woont, Paauwenburg, doet mee aan één 

van deze proeven. De proef start hier in juni. In deze 

nieuwsbrief leest u daar meer over. Ik hoop dat u net zo 

enthousiast bent als ik om hier een succes van te maken. 

Samen maken we het verschil! 

Ik wens u veel succes met het apart houden van uw afval! 

Josephine Ellio� 

Samenstelling afval uit de ondergrondse 
restafvalcontainer 

Het restafval in Vlissingen* bestaat momenteel nog voor 

88% uit herbruikbare grondstoffen en voor 12% uit écht 

restafval. Hier valt nog heel veel te verbeteren; we moeten 

ons afval nog meer scheiden. 

* percentages betreffen volumeprocenten 

► Probeer afval te voorkomen

Zorg dat u al�jd een boodschappentas bij u hee�

zodat u geen plas�c tasjes hoe� te kopen. Koop

verse groenten en fruit; niet voorverpakt in plas�c.

► Plas�c en drank- en zuivelpakkenwegen niet veel,

maar vormen bij elkaar al snel een hele berg en

nemen daardoor veel ruimte in. Maak de drank- en

zuivelpakken goed leeg en maak ze plat met de dop

er op zodat ze minder ruimte innemen.

► Etensresten gooit u in de g�-container. Om stank

van de g�-container te verminderen kunt u

(gekookte) etensresten (waaronder vis; incl.

graten, schelpen, bo�en) in een biologisch

a�reekbare afvalzak verzamelen (te koop bij elke

supermarkt) of verpakken in een dunne krant

voordat u het in de container gooit. 

► Weggegooid geld

Jaarlijks gooien we per persoon bijna 50 kilo goed

voedsel weg. Dat komt neer op 150 euro per

persoon! Met slim kopen, koken en bewaren

voorkomt u voedselverspilling: check wat u nog in

huis hee�, koop en kook niet meer dan nodig en let

op de houdbaarheidsdatum. 

► Probeer afval te voorkomen 

Zorg dat u al�jd een boodschappentas bij u hee� 

zodat u geen plas�c tasjes hoe� te kopen. Koop 

verse groenten en fruit; niet voorverpakt in plas�c. 

► Plas�c en drank en zuivelpakken wegen niet veel, 

maar vormen bij elkaar al snel een hele berg en 

nemen daardoor veel ruimte in. Maak de drank en 

z uivelpakken goed leeg en maak ze plat met de dop 

er op zodat ze minder ruimte innemen. 

► Etensresten gooit u in de g�-container.ainer.ainer Om stank 

va n d e g� c o n t a i n e r te ve r m i n d e re n k u n t u 

(gekookte) etensresten (waaronder vis; incl. 

graten, schelpen, bo�en) in een biologisch 

a�reekbare afvalzak verzamelen (te koop bij elke 

supermarkt) of verpakken in een dunne krant 

voordat u het in de container gooit. 

► Weggegooid geld 

Jaarlijks gooien we per persoon bijna 50 kilo goed 

voe d se l weg . Dat ko mt n e e r o p 1 50 e u ro pe r 

p e rs o o n ! M et s l i m ko p e n , ko ke n e n b ewa re n 

voorkomt u voedselverspilling: check wat u nog in 

huis hee�, koop en kook niet meer dan nodig en let 

op de houdbaarheidsdatum. 

Soort afval Wat is het? Hoe aanbieden? 

Plas�c verpakkingen en drank- en 
zuivelpakken 

Lege plas�c verpakkingen/drank - en 
zuivelpakken met de dop er op 

Gooi het in uw nieuwe pd-kliko 
1 x per 4 weken aanbieden op maandag 

Groente-, fruit- en tuinafval 
Groente-, fruit- en tuinafval, vlees - en 
visresten (incl. graten, schelpen en 

botjes) 

1 x per 2 weken aanbieden 
op maandag 

Papier Oud papier en kranten 
Zie het papierschema op de website van de 

gemeente; bij oud papier 

Restafval Overig afval = restafval 
Gooi het in uw restafvalkliko 

1 x per 4 weken aanbieden op maandag 

*Kijk voor de loca�es van de containers voor glas, tex�el en papier op de website www.vlissingen.nl/afvalapart 

Informa�ebijeenkomst in Wijkcentrum 
De Burgerij 

Kom naar de informa�ebijeenkomst op maandag 28 mei 
2018. 
Wij vertellen u graag meer over de afvalproef en we 
beantwoorden al uw vragen. Ook als u ideeën hee� over 
de verdeling van de containers of als u andere ideeën 
hee� over een betere afvalscheiding in uw wijk. 

De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in 
Wijkcentrum de Burgerij, Van Hogendorpweg 58a in 
Vlissingen. Wij willen u vragen om uw komst vooraf aan te 
melden via afvalapart@vlissingen.nl. 

Andere afvalproeven in de gemeente 
Vlissingen 

Naast de afvalproef in uw wijk zijn er ook in andere wijken 
van Vlissingen afvalproeven. Alle resultaten van de 
proeven verzamelen we en we gebruiken deze voor een 
advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt met 
de resultaten van de proeven een nieuw afvalbeleidsplan 
op. Dat is in de loop van 2019. Daarna berichten wij u als 
naar aanleiding van het nieuwe beleid iets verandert in de 
afvalinzameling. 

Meer informatie 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. Ook kunt u hier 
terecht als u ideeën hee� over een betere afvalscheiding 
in uw wijk. 

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! 

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. 

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



