
  

    

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Uw afval is een grondstof. als u het afval goed scheidt kunnen we deze 
grondstoffen hergebruiken. waardevolle grondstoffen gaan zo niet verloren. afval apart? gewoon 
doen! voor een beter milieu. 

Ri�hem, Citadel en omgeving Middelburgsestraat en Dongestraat (Vlissingen) 

Binnenkort veranderen we de afvalinzameling in uw wijk. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de veranderingen. 

Gemeente Vlissingen wil dat meer herbruikbare afvalstromen apart worden gehouden. Om de beste methode voor de 

nieuwe afvalinzameling te onderzoeken houdt de gemeente proeven. Één daarvan is in uw wijk. Ook in andere wijken 

starten we binnenkort een proef met andere inzamelwijzen voor afval. Zo onderzoeken we per wijktype wat de beste manier 

is om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen te hergebruiken. 

Afval apart? Gewoon DOEN! Voor een beter milieu. 

Het restafval in Vlissingen bestaat momenteel nog voor 

88% uit herbruikbare grondstoffen en voor 12% uit écht 

restafval. Dat kan anders! 

Goed afval scheiden is 

belangrijk. 

Hoe minder restafval in de 

verbrandingsoven 

verdwijnt, hoe minder 

waardevolle grondstoffen 

verloren gaan. 

Verandering van inzame-

ling is noodzakelijk. 

Zo krijgen we samen 

vermindering van de 

hoeveelheid restafval voor 

elkaar. 

In november organiseren we twee informa�eavonden 

over de wijzigingen; 

· 8 november Klein Theater 'De Verwach�ng',  Ri�hem 

- 15 november Wijkcentrum de Zwaan,  Oost-Souburg 

In de bijgaande brief leest u hier meer over. 

U komt toch ook? 

Wat verandert er voor u? 

Restafval en PD-afval 

• Vanaf december halen we uw restafval niet meer op 
aan huis. Uw restafval brengt u vanaf dan naar een 

bovengrondse container bij u in de buurt. Op de 

volgende pagina leest u hier meer over. 

• Op dinsdag 28 november biedt u voor de laatste 
keer uw restafval aan met de grijze container. 

• Uw restafval container gebruikt u voortaan voor uw 
PD-afval. Er komt een s�cker op de zijkanten van uw 

grijze container. Dat gebeurt op 28 november. 

• Zit uw PD-container binnen twee weken al vol? Dan 
brengt u uw PD-afval naar de daarvoor bestemde 

ondergrondse container. 

• Woont u in het buitengebied? Dan krijgt u er een 
vierde container bij. Deze container gebruikt u voor 

uw PD-afval. 

GFT-afval en oud papier 

Aan de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) 

en oud papier verandert niets. Dit blij� u aanbieden 

zoals u dat nu gewend bent. 

Uw afval apart houden, gewoon doen! Dat is 

eenvoudig. Uw afval wordt zo een grondstof voor 

nieuwe producten. Welk afval hoort waar? U leest hier 

op de volgende pagina's over. 



   

  

  

      
      

Uw afval apart?….. gewoon doen!
	

Soort afval 

U hee� containers aan huis U brengt het afval weg Wat doen we met uw afval? 

Groenafval (snoeiafval, maaisel, 
Rolcontainer struiken, bloemen, etcetera) Uw groenafval vormt de 

Groente-, fruit-, en    1 x per 2 weken (oneven weken) kunt u in de speciaal aangelegde basis voor compost. 
tuinafval groenopslag op de milieustraat 

lossen. 

Ondergrondse container Uw plas�c afval wordt hergebruikt 
 Zit uw rolcontainer voor PD-afval voor nieuwe jerrycans, tuinmeubels 

Plas�c verpakkingen en Rolcontainer binnen twee weken al vol? en leidingen. Uw lege melk- 

drank- en zuivelpakken    1 x per 2 weken (even weken) Dan kunt u gebruikmaken van vruchtensap- en yoghurtpakken 
de daarvoor bestemde worden eierdozen, keukenrollen en 
 ondergrondse container.  wc-papier. 

Bovengrondse container    
 Uw restafval brengt u naar Uw oud papier en karton is 

Restafval Niet van toepassing een bovengrondse container bij u grondstof voor nieuw papier 

in de buurt*. De container opent en karton. 

u met een pas**. 

* In de bijgaande brief vindt u een kaartje met de loca�es van de bovengrondse containers.   

** Deze pas is niet gekoppeld aan uw adres of aan uw naam. Doordat u uw pas gebruikt, weten we ongeveer wanneer de 
bovengrondse container geleegd moet worden. Daarnaast wordt misbruik van de containers voorkomen, want alleen mensen met 
een pas hebben toegang. 

Binnenkort ontvangt u van ons een brief; 

- Daarin staat hoe wij uw container voor restafval bes�ckeren en wat wij van u verwachten om dit goed te laten verlopen. 

- U ontvangt dan ook de afvalpas en de gebruiksaanwijzing voor de bovengrondse container. 

Uw grijze rolcontainer maken wij geschikt voor het apart houden van uw pd-afval. Op beide zijkanten van de rolcontainer 

komt een oranje s�cker. In het schema hieronder staat wat wel en niet in de container mag. 

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

Piepschuim en fas�oodverpakkingen 

Chipszakken, soepzakken, doordrukstrips of aluminium 

Verpakkingen met inhoud 

Andere hard plas�c producten, zoals speelgoed en stoelen 

Lege plas�c kuipjes van toetjes, margarine etc. 

Plas�c tasjes en folies 

Plas�c verpakkingen van groente, fruit en bloemen 

Lege drank- en zuivelpakken 

Wel Niet 

Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl voor meer informa�e over het goed scheiden van uw afval. 



 

 

 

 

      

      

         

 

Ook uw overige afvalstromen kunt u in onze gemeente gescheiden inleveren. Hieronder leest u meer. Op de website 

van de gemeente kunt u zien waar de ondergrondse containers staan voor uw herbruikbare afvalstromen. 

Overige afvalstromen 

Glas 

Voor uw lege flessen en potjes hee� de 

gemeente, verspreid over de hele stad, ondergrondse 

containers geplaatst. Daar kunt u terecht met uw lege 

glasverpakkingen. Deze ondergrondse glasbakken staan 

voornamelijk bij de supermarkten. Daarnaast kunt u het 

glas naar de Milieustraat brengen. 

Tex�el 

Voor bruikbare en niet bruikbare tex�el hee� de 

gemeente, verspreid over de hele stad, ondergrondse 

containers geplaatst waar u kleding kunt brengen. 

Daarnaast wijst de gemeente personen of instan�es aan, 

die belast worden met het huis aan huis inzamelen van 

tex�el. Hierover leest u meer op onze website. 

Milieustraat 

U kunt uw afval gra�s inleveren bij de milieustraat aan de 

Poortersweg 30 in Vlissingen (bedrijventerrein Buiten-

haven). 

Grof afval thuis laten ophalen 

Grofvuil (hout, meubilair en dergelijke) wordt vanaf 

1 januari 2017 uitsluitend tegen betaling opgehaald door 

de gemeente Vlissingen. Wit- en bruinafval, metalen en 

grof groenafval kunt u gra�s laten ophalen. U maakt 

hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0118. 

Waarom een proef en hoe lang duurt de proef? 

De proef start op 28 november 2017 en duurt één jaar. 

Tussen�jds en aan het einde van deze periode ontvangt u 

van ons een enquête. Daarin vragen wij u naar uw 

ervaringen. Uw ervaringen en de gegevens over het inge-

zamelde afval, voorafgaand aan de proef en �jdens de 

proef,  gebruiken wij voor de evalua�e.  

De evalua�e gebruikt de gemeenteraad om te besluiten 

op welke manier we met het inzamelen van afval in onze 

gemeente verder gaan. Wij houden u hiervan op de 

hoogte. Verderop in deze nieuwsbrief staat waar ú met 

uw vragen terecht kunt. 



 

 

 
 

 

November 2017 

M 6 13 20 27 

D 7 14 21 28 

W 1 8 15 22 29 

D 2 9 16 23 30 

V 3 10 17 24 

Z 4 11 18 25 

Z 5 12 19 26 

December 2017 

M 4 11 18 25 

D 5 12 19 26 

W 6 13 20 27 

D 7 14 21 28 

V 1 8 15 22 29 

Z 2 9 16 23 30 

Z 3 10 17 24 31 

Januari 2018 

M 1 8 15 22 29 

D 2 9 16 23 30 

W 3 10 17 24 31 

D 4 11 18 25 

V 5 12 19 26 

Z 6 13 20 27 

Z 7 14 21 28 

Februari 2018 

M 5 12 19 26 

D 6 13 20 27 

W 7 14 21 28 

D 1 8 15 22 

V 2 9 16 23 

Z 3 10 17 24 

Z 4 11 18 25 

Maart 2018 

M 5 12 19 26 

D 6 13 20 27 

W 7 14 21 28 

D 1 8 15 22 29 

V 2 9 16 23 30 

Z 3 10 17 24 31 

Z 4 11 18 25 

April 2018 

M 2 9 16 23 30 

D 3 10 17 24 

W 4 11 18 25 

D 5 12 19 26 

V 6 13 20 27 

Z 7 14 21 28 

Z 1 8 15 22 29 

Mei 2018 

M 7 14 21 28 

D 1 8 15 22 29 

W 2 9 16 23 30 

D 3 10 17 24 31 

V 4 11 18 25 

Z 5 12 19 26 

Z 6 13 20 27 

Juni 2018 

M 4 11 18 25 

D 5 12 19 26 

W 6 13 20 27 

D 7 14 21 28 

V 1 8 15 22 29 

Z 2 9 16 23 30 

Z 3 10 17 24 

Juli 2018 

M 2 9 16 23 30 

D 3 10 17 24 31 

W 4 11 18 25 

D 5 12 19 26 

V 6 13 20 27 

Z 7 14 21 28 

Z 1 8 15 22 29 

Augustus 2018 

M 6 13 20 27 

D 7 14 21 28 

W 1 8 15 22 29 

D 2 9 16 23 30 

V 3 10 17 24 31 

Z 4 11 18 25 

Z 5 12 19 26 

September 2018 

M 3 10 17 24 

D 4 11 18 25 

W 5 12 19 26 

D 6 13 20 27 

V 7 14 21 28 

Z 1 8 15 22 29 

Z 2 9 16 23 30 

Oktober 2018 

M 1 8 15 22 29 

D 2 9 16 23 30 

W 3 10 17 24 31 

D 4 11 18 25 

V 5 12 19 26 

Z 6 13 20 27 

Z 7 14 21 28 

Groente-, fruit- en tuinafval Plas�c verpakkingen & drankkartons Restafval 
laatste lediging 28 november 2017 
daarna bovengrondse container 

Wij horen graag van u 
· www.vlissingen.nl/afvalapart 
Op de website van de gemeente Vlissingen vindt u actuele informa�e en veelgestelde vragen. 

· 	 afvalapart@vlissingen.nl 
Hee� u een vraag? Stuur een bericht naar dit e-mailadres. Binnen twee werkdagen ontvangt u antwoord van ons. 

· 	 www.facebook.com/gemeentevlissingen/ 
Via de Facebook-pagina van de gemeente Vlissingen houden wij u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u uw 
vragen via Facebook aan ons stellen. 

· 	 Telefoonnummer 14 0118 
Via dit nummer stelt u uw vraag telefonisch aan ons. 

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