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Proef 2 Rosenburg en Lammerenburg, veelgestelde vragen 

Algemeen 

Hoe lang duurt de proef in Lammerenburg en Rosenburg? 

De proef in Lammerenburg en Rosenburg start op 22 maart 2018 en duurt een jaar. De 
gemeente Vlissingen start in totaal met vijf proeven. Naast de proef in uw wijk zijn dat: 

 Burgemeester Stemerdinglaan en omgeving. Tijdens de proef brengen bewoners hun 
restafval en hun pd-afval naar een ondergrondse container; 

 Pauwenburg. Een deel van de wijk krijgt een derde container voor pd-afval. In een ander 
deel van de wijk brengen bewoners hun restafval en hun pd-afval naar een ondergrondse 
container; 

 Citadel, Ritthem, Vlissingsestraat, Dongestraat. Bewoners brengen hun restafval naar een 
verzamelcontainer in de omgeving. Het pd-afval wordt eens per twee weken ingezameld;  

 Hoogbouwcomplexen in onze gemeente. De gemeente gaat in overleg met verenigingen 
van eigenaren en woningbouwverenigingen over maatwerk voor onder andere inzameling 
van gf(t)-afval, papier, glas en pd-afval in hoogbouwcomplexen. 

Na evaluatie van de proeven neemt de gemeenteraad in de loop van 2019 een besluit over 
het nieuwe afvalbeleid in de gemeente Vlissingen. 

Waarom worden er meerdere manieren van afvalinzameling getest? 

Aan de hand van de proeven stellen we vast wat de beste inzamelmethode is voor de 
verschillende wijken in de gemeente Vlissingen. Deze resultaten vormen de basis voor het 
nieuwe afvalbeleid in onze gemeente. 

Hoe meet de gemeente wat het resultaat is van de proef? 

Per proef meten we het effect op drie punten: 
 
1. Of bewoners hun afval anders scheiden. Dit meten we door steekproefsgewijs het 

ingezamelde afval te analyseren; 
2. Wat bewoners vinden van de andere manier van afval inzamelen. Gedurende de proef 

verzamelen we reacties van bewoners, bijvoorbeeld via Facebook en via e-mail. Tevens 
ontvangt u tijdens de proef een vragenlijst; 

3. De kosten van de nieuwe inzamelmethode. 

‘Afval apart, gewoon DOEN!, wat wordt hiermee bedoeld? 

Afval heel zorgvuldig apart houden is even wennen, maar daarna wordt het heel gewoon. 
Door goed ons afval te scheiden, houden we minder restafval over. De gescheiden 
afvalstromen, zoals papier, plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken, glas, textiel 
kunnen hergebruikt worden. Gft-afval wordt verwerkt tot compost en het wordt daarna 
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gebruikt als bodemverbeteraar. Minder verbranding en meer hergebruik dragen bij aan een 
beter milieu en een betere leefomgeving voor ons allemaal. 

Zijn de proeven met de afvalinzameling van invloed op mijn afvalstoffenheffing? 

Tijdens de proef verandert er niets aan de hoogte van de afvalstoffenheffing. Het gaat hier 
om een proefperiode. Het effect op de afvalstoffenheffing kan pas worden berekend wanneer 
de gemeenteraad definitief kiest voor een andere manier van afval inzamelen. 

Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen of ideeën? 

Neem voor vragen, ideeën of opmerkingen over de proef contact op met de gemeente 
Vlissingen via e-mail afvalapart@vlissingen.nl of telefoonnummer 14 0118. U kunt ook een 
reactie geven via de Facebookpagina van de gemeente Vlissingen.   

Afvalinzameling: hoe zit het in mijn wijk? 

Waar kan ik de afvalinzameldagen in mijn wijk vinden? 

Deze leest  in de Afvalkalender 2018 van de gemeente. Deze wijken af van de inzameldagen 
tijdens de proefperiode in Lammerenburg en Rosenburg. 

Afval scheiden: waarom?  

Ik scheid mijn afval al goed, waarom moet ik dan toch mee doen aan de proef? In Vlissingen 

houden veel inwoners hun afval goed gescheiden maar het kan altijd nog beter. In de grijze 

container komen op dit moment nog veel herbruikbare afvalstromen terecht. Denk hierbij aan 

onder meer gft-afval, papier, plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken, glas en textiel. 

De  gemeente wil in 2020 gemiddeld per inwoner nog maar 100 kilogram restafval 

overhouden. In 2017 was dit gemiddeld nog 339 kilogram restafval per inwoner.  

Om dit doel te bereiken maken we het aanbieden van met name plastic verpakkingen 

gemakkelijker. Ongeveer 60% van het afval dat nu nog in de grijze container terecht komt, is  

plastic. Als u alle plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken apart houdt, dan heeft u 

nauwelijks nog afval over. 

Ik wil geen 3e container  

U geeft aan dat u liever geen 3e container wilt ontvangen. Wij verzoeken u om de inzameling 

met de nieuwe pd-container een kans te geven en het 3 maanden te proberen. Na deze 3 

maanden nemen wij contact met u op om te vragen wat uw ervaringen zijn. Aan de hand van 

uw ervaringen nemen wij dan, samen met u, een besluit over het gebruik van een pd-

container of een ander inzamelmiddel. 

Geen 3e kliko en de grijze kliko inleveren 

Huishoudens die geen 3e kliko bij hun woning willen, kunnen ervoor kiezen om hun grijze 

container in te leveren en restafval weg te brengen. Wij hebben deze keuze geboden omdat 

het dan makkelijk is het afval dat het grootste deel uitmaakt van het afval, aan huis te laten 

ophalen. Het kleine beetje restafval dat overblijft kunt u dan wegbrengen.  

Als de belangstelling heel groot is om de grijze container in te leveren, dan plaatsen we extra 

verzamelcontainers. Dat zijn voorlopig bovengrondse containers in het formaat van de 

voormalige glasbak. De locaties bepalen we aan de hand van de vraag naar 

mailto:afvalapart@vlissingen.nl 
https://www.facebook.com/gemeentevlissingen
https://www.vlissingen.nl/inwoner/afval-en-milieu/afval/huishoudelijk-afval-en-afvalkalender.html
https://www.vlissingen.nl/index.php?id=3543&no_cache=1
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verzamelcontainers, maar altijd in overleg met de omwonenden. U ontvangt nog bericht hoe 

en wanneer u de grijze container kunt inleveren.  

Komt het gescheiden afval niet allemaal op één grote hoop en scheiden we dus voor 
niks? 

Veel mensen denken nog steeds dat al het afval op één hoop gaat en vervolgens wordt 
verbrand. Dat is niet het geval. De verwerking van restafval is duur en herbruikbare 
afvalstromen zijn goedkoper om te verwerken of leveren zelfs geld op. Van uw gescheiden 
afval maken wij het volgende: 

 Het groente- en fruitafval wordt vergist en dat levert biogas op. Wat overblijft wordt 
verwerkt tot compost. In de toekomst kunnen etensresten waarschijnlijk ingezet worden 
voor de productie van bioplastics, bio-aromaten en diervoedsel; 

 Plastic verpakkingen worden opnieuw gebruikt in de productie van plastic producten, 
zoals jerrycans, truien, tuinstoelen, leidingen en buizen; 

 Drank- en zuivelpakken worden in een speciale pulper verwerkt tot hoogwaardig karton en 
plastic. 

Wanneer al deze stromen niet gescheiden worden ingezameld, dan worden zij als restafval 

verbrand. Er blijft dan niets van over. 

Ik hoor via het nieuws dat plastic verpakkingen scheiden geen zin heeft? 

 De laatste tijd zijn er in de media diverse berichten verspreid over de zin en onzin van het 
scheiden van plastic verpakkingsafval. Het scheiden van plastic verpakkingen is een 
relatief nieuw systeem en het is nog volop in ontwikkeling. Tot aan 2007 werden alleen 
plastic statiegeldflessen gescheiden ingezameld. 

 Steeds meer gemeenten zamelen plastic verpakkingen gescheiden in. Nederland haalde 
in 2014 een officieel gerapporteerd recyclingpercentage van 50% en doet het daarmee 
goed ten opzichte van ons omringende Europese landen. 

 Om tot een werkelijk effectieve economie voor verpakkingen te komen waarin al het 
plastic verpakkingsafval weer als nieuwe grondstof dient, is een combinatie van slimme 
inzamelsystemen nodig. Daarbij moet de kwaliteit van de ingezamelde kunststof omhoog, 
zodat het makkelijker kan worden hergebruikt. Het thuis scheiden van plastic 
verpakkingen (aan de bron scheiden) is daarbij belangrijk zodat het plastic niet te veel 
vervuild raakt. Ook moet de afzetmarkt voor gerecycled plastic een impuls krijgen.  
Verder is het belangrijk dat bij het ontwerp en de ontwikkeling van verpakkingen al 
rekening wordt gehouden met de mogelijkheden voor recycling. De verpakkingsindustrie 
is hiermee bezig, maar het kost tijd. 

 Kortom, thuis plastic verpakkingen van het overige afval scheiden komt de kwaliteit ten 
goede. Op deze manier is het geen afval, maar levert het wat op als nieuwe grondstof. 

 Meer lezen over het recyclen van plastic verpakkingen? Kijk eens op de website van 
Plastic Heroes.  

Afval scheiden: wat moet waar? 

Ik wil graag goed mijn afval scheiden, maar weet niet precies wat waarbij hoort! 

Wanneer u wilt weten wat waarbij hoort, kunt u terecht op www.recyclemanager.nl. 

  

http://www.plasticheroes.nl/
http://www.plasticheroes.nl/
www.recyclemanager.nl
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Ik heb een container voor plastic verpakkingen en lege drank- en zuivelpakken. Wat 
valt hieronder? 

Drank- en zuivelpakken zijn een veel gebruikte en duurzame verpakkingsoplossing voor 

diverse voedingsmiddelen als zuivelproducten, vruchtensappen, waters, soepen en sauzen. 

Door een slimme combinatie van materialen beschermen zij versheid, smaak en 

voedingswaarde van zowel verse als lang houdbare voedingsmiddelen en dranken. Verwar 

drankkartons/drankenkartons niet met karton. Karton mag niet in de pd-container maar kunt 

u weggooien bij het oud-papier. 

Moet ik glas, textiel, grof afval, klein chemisch en elektronisch afval ook anders 
wegbrengen? 

Nee, dat verandert niet. Glas brengt u naar de glasbak zoals u gewend bent. Net zoals textiel 
naar de textielcontainer. Grof afval, klein chemisch afval en elektronisch afval kunt u 
inleveren bij de milieustraat. Kijk op de website van de gemeente voor adressen. Op de 
website van de gemeente staat ook een overzicht van alle verzamelcontainers voor glas, 
textiel en papier. 

In andere gemeenten wordt blik ook apart ingezameld. Waarom doen wij dat niet in 
Vlissingen? 

In de gemeente Vlissingen is niet gekozen voor het apart inzamelen van blik. Dat komt 
omdat metaal bij de verbrandingsoven met magneten uit het restafval van onze gemeente 
wordt gehaald. Het apart inzamelen en uitsorteren is duurder en omslachtiger. 

Uitzonderingen 

Uitzonderingsregel medisch huishoudelijk afval 

Met medisch veroorzaakt huishoudelijk afval bedoelen we onder andere stomamateriaal, 
incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Medicijnen en naalden horen hier niet bij, deze 
levert u in bij uw apotheek. 

Wilt u in aanmerking komen voor de uitzonderingsregel medisch veroorzaakt 
huishoudelijk afval? 

Vul hiervoor een aanvraagformulier in. Dit kunt u opvragen via het algemene 
telefoonnummer 14 01 18. U kunt dit ook via de mail aanvragen als u een e-mail stuurt naar 
afvalapart@vlissingen.nl. Wanneer u dit aanvraagformulier heeft ingevuld, wordt uw 
aanvraag in behandeling genomen. Per aanvraag zoeken we naar een oplossing op maat. 

mailto:afvalapart@vlissingen.nl
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