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1. Vraagstelling en onderzoeksopzet1   
 
Sinds maart 2018 is de afvalinzameling in Rosenburg en Lammerenburg veranderd. Restafval haalt 
de gemeente nog maar 1 keer per 4 weken aan huis op. Verder hebben inwoners een PD-container 
gekregen. Deze container wordt om de vier weken geleegd. De inzameling van GFT-afval is onge-
wijzigd. De GFT-container wordt 1 keer per 2 weken geleegd. Inwoners hebben drie containers aan 
huis (restafval, PD-afval en GFT-afval). 
 
De gemeente Vlissingen wil graag weten hoe het scheiden van afval nu bij mensen thuis gaat. Hoe 
heeft de andere wijze van afvalinzameling hier invloed op en hoe kan de afvalscheiding verder ver-
beterd worden? Verder wil de gemeente Vlissingen weten wat de inwoners van de proefwijk vinden 
van het gebruik van een PD-container. 
 
Om deze informatie te ontsluiten bij inwoners heeft De AfvalSpiegel in opdracht van de gemeente 
Vlissingen 2018 onderzoek gedaan onder de inwoners van de proefwijk. Het onderzoek is uitgevoerd 
in de vorm van een online enquête onder alle 830 huishoudens. 
 
Omdat niet alle huishoudens de enquête invullen krijgen we gegevens die een benadering zijn van 
de feitelijke situatie. Het is echter wel belangrijk om een beeld te kunnen vormen van de mate waarin 
de resultaten van het onderzoek de werkelijkheid weergeven (inschatting nauwkeurigheid). De mate 
waarin het ‘werkelijke getal’ kan afwijken van het in de uitkomsten gevonden getal is afhankelijk van 
het aantal respondenten. 341 huishoudens hebben de enquête ingevuld (5 huishoudens hebben 
een papieren versie ingevuld en met de post ingezonden). Dit is een respons van 41 %. Bij een 
betrouwbaarheidsniveau van 95%, een onderzoeksgroep van 830 huishoudens en 341 responden-
ten, is de maximale afwijking van het werkelijke getal ten opzichte van de uitkomsten +/- 4,1 %.  

 

 
 
  

                                                
1 Alle tabellen en grafieken zijn afkomstig uit een database. De cijfers zijn weergegeven als afgeronde gehele getallen. 
Hoewel de cijfers achter de komma in het rapport niet zichtbaar zijn, wordt hier wel mee gerekend. Dit betekent dat bij een 
handmatige optelling van cijfers uit het rapport het totaal + of – 1 kan afwijken van het gepresenteerde getal. 
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2. Typering inwoners proefwijk ‘Rosenburg en Lammerenburg’  
 
De proefwijk ‘Rosenburg en Lammerenburg’ typeren we aan de hand van leeftijdsopbouw, huis-
houdgrootte en type bebouwing. 
 
Leeftijdsopbouw 
Een groot deel van de groep jonger dan 25 jaar voert 
in de meeste gevallen geen zelfstandig huishouden 
en heeft daarom geen enquête ontvangen. Deze leef-
tijdscategorie is dan ook buiten beschouwing gelaten. 
De meeste respondenten vallen in de categorie 45 t/m 
64 jaar 
  

 

Grafiek 2.1 Leeftijdsopbouw   
Huishoudgrootte 
De meeste respondenten hebben een huis-
houden dat uit twee personen bestaat.  
 

 
   

 

 

    

 

       

Grafiek 2.2 Huishoudgrootte 

 
Type bebouwing 
De meeste respondenten zijn 
woonachtig in twee onder een 
kap woningen.  
 

 

 

 

 

 

 

   Grafiek 2.3 Bebouwingstype 
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3. Beoordeling inzameling restafval, GFT-afval, PD-afval en oud papier 
 
Voor restafval, GFT-afval, oud papier en PD-afval is aan inwoners gevraagd welk rapportcijfer men 
geeft voor de wijze waarop de gemeente Vlissingen deze afvalstromen inzamelt 
 
De inzamelvoorziening voor GFT-afval (inzameling met een minicontainer, lediging 1 keer per 4 we-
ken) scoort het hoogst met een 7,3 gemiddeld. De inzamelvoorziening van PD-afval (minicontainer, 
lediging 1 keer per 4 weken) scoort een 6,7 gemiddeld.   
 
Voor restafval ligt het rapportcijfer iets lager (gemiddeld 6,1) en oud papier krijgt zelfs een onvol-
doende (4,2). 60% geeft hier een onvoldoende voor.  
 

 
Tabel 3.1 Gemiddeld rapportcijfer en percentage dat een bepaald cijfer geeft  

  

Gemideld 

cijfer
onvoldoende cijfer 6 of 7 cijfer 8 of hoger

Restafval 6,1 38% 19% 43%

GFT-afval 7,3 16% 30% 55%

PD-afval 6,7 25% 23% 52%

Oud papier 4,2 60% 14% 26%
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4. Ervaringen met inzameling restafval 
 
Aanbiedfrequentie restafvalcontainer 
Vrijwel iedereen biedt de restafvalcontainer elke inzamelronde (eens per vier weken) aan om te laten 
legen. Slechts 4% doet dit minder vaak dan elke inzamelronde.   

 
Grafiek 4.1 Aanbiedfrequentie restafval  

 
 

Beoordeling inzamelfrequentie restafval 
48 % van de respondenten vindt 1 keer per 4 weken restafval inzamelen te weinig en 44 % vindt 
deze inzamelfrequentie wel voldoende. 

 
Grafiek 4.2 Beoordeling inzamelfrequentie restafval 

 
 

Andere afvoerwijze restafval 
43 % van de respondenten geeft aan restafval wel eens op een andere wijze af te voeren dan via 
de restafvalcontainer. Men maakt dan vooral gebruik van de milieustraat en verzamelcontainers in 
de wijk.  
 
  

88%

7% 4% 0%

1 keer per 4 weken. Ik heb mijn
restafvalcontainer

ingeleverd.

Minder vaak dan 1 keer
per 4 weken.

Nooit.

48%
45%

7%

1 keer per 4 weken is  te
weinig, vooral in de zomer

1 keer per 4 weken is
voldoende

Ik heb mijn restafvalcontainer
ingeleverd.



 

 

 
Bewonersonderzoek afvalscheiding Rosenburg en Lammerenburg    7 

5. Verbeterd scheidingsgedrag andere afvalstromen 
 
In de enquête is gevraagd of inwoners GFT-afval, papier, PD-afval, glas, textiel en grof afval (op de 
milieustraat) beter zijn gaan scheiden sinds de proef.  
 
De meeste respondenten geven voor de verschillende afvalstromen (behalve PD-afval) aan dat ze 
alles al gescheiden hielden. De respondenten zijn met name PD-afval beter apart gaan houden (58% 
geeft dit aan). Een klein percentage van de respondenten variërend van 8 % (textiel en grof afval) 
tot 27 % (GFT-afval) is de andere afvalstromen beter gaan scheiden. 
 

 
Grafiek 6.1  Verbeterd scheidingsgedrag verschillende afvalstromen 
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6. Ervaringen met gescheiden inzameling PD-afval 
 
Inleverwijze PD-afval 
Vrijwel alle inwoners gebruiken de PD-container om plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken 
gescheiden aan te bieden. Een klein aantal respondenten maakt aanvullend nog gebruik van onder-
grondse containers voor PD-afval bij winkelcentrum of supermarkt. De categorie ‘anders’ bestaat 
onder andere uit respondenten die PD-afval minder vaak dan 1 keer per 4 weken aanbieden of PD-
afval nooit gescheiden aanbieden. 

 
Omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven is het totaalpercentage hoger dan 100 %. 
Grafiek 6.1  Inleverwijzen PD-afval 

 
Beoordeling inzamelfrequentie PD-afval 
66 % vindt een inzamelfrequentie van 1 keer per 4 weken voldoende. 23 % zou graag zien dat het 
PD-afval in de zomermaanden vaker wordt opgehaald. 11 % gebruikt de PD-container niet of wil er 
vanaf. 

 
Grafiek 6.2  Beoordeling inzamelfrequentie PD-afval  
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Scheidingsregel duidelijk? 
Voor de meeste respondenten is duidelijk wat wel en niet bij het PD-afval mag. Voor drank- zuivel-
pakken ligt het percentage respondenten dat weet wat hieronder wordt verstaan iets hoger dan voor 
plastic verpakkingen. 

      Grafiek 6.3  Scheidingsregel duidelijk? 
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7. Ervaringen met communicatie over de afvalproef 
 
De gemeente Vlissingen heeft via verschillende kanalen over de afvalproef gecommuniceerd. Vrijwel 
iedereen heeft informatie over de proef verkregen via de nieuwsbrief.  

 
Omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven is het totaalpercentage hoger dan 100 %. 
Grafiek 7.1  Informatiebronnen over afvalproef 
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8. Ideeën ter verbetering van de afvalproef 
 
Aan inwoners is gevraagd of men ideeën heeft ter verbetering van de afvalproef. 223 respondenten 
(65 %) heeft deze vraag beantwoord. 
 
De meeste opmerkingen hebben betrekking op de ledigingsfrequentie van restafval in verband met 
stankoverlast of beperkte ruimte in verband met luiers.  
 
Alle ideeën en opmerkingen van respondenten 
 
We stoppen ermee in de keuken vanwege stankoverlast en het staat vol met verschillende bakken. 
1x per 4 weken voor restafval is te weinig. Gaat stinken in de zomer. 
Alleen in de zomermaanden het restafval vaker legen. 
Frequenter restafval of ondergrondse container plaatsen. 
Graag een ondergrondse container. Al die bakken in de tuin is overdreven. In de zomer stinken ze behoorlijk, 
zeker nu ze om de 4 weken geleegd worden. 
Plastic 2x per maand ipv 1x. 
GFT afval graag vaker ophalen, zeker in de warme zomermaanden. 
Mogelijkheid bieden om voor het GFT afval een grotere kliko te hebben (zo groot als de PD- en restafval-
kliko's). 
Daar waar mogelijk de plastic bak in laten leveren. Deze optie mis ik. 
Oud papier wordt niet opgehaald door de gemeente  maar door de wijkvereniging ingezameld.  
Ondergrondse vuilcontainers plaatsen  in de wijk voor alle soorten afval en op een maximale afstand van 250 
a 300 m. lopen voor bewoners.  
Mijn achtertuin raakt steeds voller. 
Gft afval wordt in mijn appartement niet opgehaald, misschien is dat in de toekomst wel mogelijk. 
Plaats genoeg ondergrondse containers waar het papier, restafval en pd afval in afgevoerd kan worden, deze 
ook meerdere keren legen per week zodat je niet voor een volle bak staat. Plaats genoeg ondergrondse in 
Rosenburg zodat je ook niet 500 meter moet gaan lopen om je zakje kwijt te kunnen en die lelijke bakken 
staan niet meer in je tuin. Daarnaast hoeft de gemeente niet met de vuilniswagen honderden vuilnisbakken 
meer te legen alleen de groene. Die wagens zijn ook niet milieuvriendelijk, optrekken, stoppen, bak, optrekken, 
stoppen bak enz. 
Plastic en karton zelf wegbrengen in de openbare containers. Afvalinzameling gft en rest weer om de week 
inzamelen.  
Restafval met hoge temperaturen deze zomer was de stank enorm.  
1 keer per 2 weken restafval / plastic. 
Grijs minimaal eens per twee weken! Groen 1 keer per maand. 
Ondergrondse bakken. Veel stank overlast bij 1x per maand bakken legen. 
Een ondergrondse container voor Plastiek. 
Waar ik moeite mee heb is dat iedere gemeente maar wat doet. Allemaal slaan we onszelf (als gemeente) op 
de schouder: kijk eens hoe goed we bezig zijn met het milieu, en allemaal proberen we het wiel zelf uit te 
vinden. Trek zoiets nou eens landelijk en harmoniseer het beleid. Het is nu iedere gemeente voor zich, met 
de bijbehorende verspilling van belastinggeld en middelen. En of het milieu er nou bij geholpen is vraag ik me 
ook af. De afvalscheiding van reststromen is tegenwoordig zo goed dat je je afvraagt waarom we allemaal 
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proberen het wiel opnieuw uit te vinden. Nog beter zou zijn: begin bij de bron: produceer (veel) minder weg-
werpplastic.  
"Ik schrik van de hoeveelheid plastic die we scheiden dus ik vind het heel erg belangrijk dit te doen. Graag 
plastic blijven scheiden op deze wijze want dit apart wegbrengen zullen niet veel mensen doen. Het heeft 
alleen wel ruimte nodig omdat je een extra container hebt maar wij hebben daar wel ruimte voor. Ik ben veel 
bewuster gaan scheiden dus top! 
Maar wel graag nog een keer een uitleg over wat er nu wel en niet in de GFT container en in de plastic 
container mag... Dank alvast." 
"Om te zorgen dat het in de tuin nog enigszins fris ruikt en om de ongedierte te bestrijden moeten er voor-
zorgsmaatregelen genomen worden. Denk aan een plastic zak in de “oranje” bak, een plastic zak binnen om 
het afval te verzamelen (want het meeste plastic leg je niet even op het aanrecht), waterverbruik om de vlees-
bakjes schoon te maken(dit kregen wij als “tip” van de gemeente).  
Ik vraag mij dus af wat de meerwaarde is.  
Voorheen ging deze afval bij de “grijze” bak afval, deze werd netjes om de week geleegd dus was het nog wel 
te behappen met de stank en ongedierte. Maar ook deze wordt nu om de 3 weken geleegd. Dan heb ik nog 
niet gesproken over het afval van luiers. Ik heb 2 kinderen in huis die nog in luiers lopen. Als ik hier over mail 
naar de gemeente krijg ik als antwoord dat ik maar met de vieze luiers naar een ondergrondse container moet 
gaan die aan het begin van de wijk is geplaatst. Ik ga niet met een vuilniszak vol vieze luiers naar het begin 
van de wijk lopen of deze in de auto zetten. Daarnaast zou ik graag zien dat de leegmomenten van de bakken 
om en om plaats vinden. Dus bijvoorbeeld: grijs-groen-oranje etc. Verder vind ik het bijzonder dat de huizen 
die plaats hebben voor een derde bak, deze er dus ook mee opgezadeld worden. Dan kan er voor gekozen 
worden de “grijze” bak in te leveren. Maar dan moet ik de vuilniszakken in mijn auto zetten om deze in de 
ondergrondse container te doneren? Ik vind het maar belachelijk.  
Wat mij betreft gaan wij terug naar de oude situatie. De mensen die afval willen scheiden doen dit denk ik toch 
wel. Ik in ieder geval wel. Verder worden de bakken bij ons en bij de buren voor de uitrit van onze opritten 
geplaatst zodat de wagen deze beter kan pakken. Op zich geen probleem, maar daarna worden de bakken 
niet teruggeplaatst naar de plek waar ze vandaan werden gepakt. Oftewel als ik met de auto weg moet kan ik 
eerst bakken gaan verplaatsen.  
Ik heb meerdere mensen gesproken en daaruit heb ik vernomen dat veel dit maar niks vinden. Ik hoop dat dit 
ook uitkomt uit dit onderzoek. Conclusie: ik heb graag meegedaan aan de pilot. Er moet wat mij betreft nog 
flink wat aangepast worden voordat het wat mij betreft werkbaar is. Al dan niet terug naar de oude situatie." 
In ieder geval om de week de bakken legen en niet pas na 4 weken. Veel te lang wanneer je jonge kinderen 
hebt met luiers bijvoorbeeld of wanneer je plastic vleesverpakkingen ook in de bak wil gooien van het plastic 
Er zijn bewoners in de wijk die de GFT afval niet scheiden en bij het restafval doen. Zij zetten wel de oranje 
bak buiten maar nooit de groene bak. De grijze container is altijd boordevol. Misschien dat die eens persoonlijk 
door de gemeente moeten worden benaderd. 
In één van de vragen gaat het over textiel. Hoe kunnen we dat het best aanbieden? Waar? 
Frequentie zo houden, maar een grotere GFT-container zou erg welkom zijn i.v.m. vooral tuinafval. 
De geplaatste restafvalcontainer was ook niet altijd fris (geur en vliegenoverlast) De zakken zijn lastig in de 
container te krijgen omdat 1 hand nodig is voor de klep en 1 hand voor het inwerpen van de afvalzak. De 
hoogte daarvoor is ook te groot. De klep zou in open stand vastgezet moeten kunnen worden, of een tegen-
gewicht waardoor hij open blijft staan. 
"Keuze uit kleinere containers. Voor 2 persoonshuishoudens zijn ze te groot" 
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Het restafval zou ik graag in een ondergrondse container kwijt willen. Een maand restafval eens waren in de 
grijze afvalbak vind ik te lang, zeker in de zomer. 
Ondergrondse restafvalcontainer dichter in de buurt bijv. parkeerplaats Aletta Jacobslaan ipv van helemaal 
aan het andere eind van de wijk 
Als je een midweek op vakantie bent, en de PD bak of het restafval word die week gehaald, dan zit het 8 
weken in je bak, daar word je niet vrolijk van,   
Graag extra ondergrondse containers voor PD-afval en glas bij de appartementen in de wijk Rosenburg plaat-
sen. 
Restafval in container aan de rand van de wijk werkt, prima, je kan het op jouw moment wegbrengen. boven-
grondse container(s) is voor de gem. aanmerkelijk goedkoper dan die ondergronds geplaatste, plastic contai-
ner hoeft ook niet, ik bracht het altijd al naar container bij de supermarkt, idem voor oud papier en kleding.  
dit in aanmerking nemende zou het zelf wegbrengen wel beloond mogen worden, nu betaal je een gelijk be-
drag bij 1 of 3 containers die je aan de straat zet." 
Gaat prima! 
Oud papier brengen we maandelijks naar het inzamelpunt van de Wijkvereniging . 
Regelmatiger pd-container legen. 
Realiseer in de wijk meer ondergrondse afvalcontainers voor PD-afval. Zitten de bewoners niet met nog een 
grote container is al de kleine tuinen.  
Twee keer per maand rest afval ophalen ipv twee keer per maand groen afval. 
Vaker containers ophalen (ook groen, zeker in de zomer), voor alles ondergrondse containers, stel vuilniszak-
ken beschikbaar (hoeft niet gratis) voor het plasticafval, ook papier ophalen. 
Vaker het plastic, als je goed scheid heb je erg veel plastic als gezin.  
Restafval en gft ‘s zomers vaker op komen halen. 
1 x per week grijze afvalbak voor restafval is compleet te weinig!   ook wordt het gft veel te weinig opgehaald.  
Containers puilen vaak uit van het afval, zodat ik genoodzaakt naar de vuilnisstortplaats moet gaan. Het thuis 
komen ophalen van grofvuil - hetgeen naar de stortplaats wordt gebracht - is aan vele onzinnige regels ge-
bonden - (om maar een voorbeeld te noemen: Grotere boomtakken mogen maar een aantal centimeter lang 
zijn en moeten weer met touwtjes gebundeld worden en het mag niet op de oprit liggen, maar op de straat-
kant...…) Zo zijn er nog meerdere van dat soort zaken te noemen, het zijn van die flauwe regeltjes. Gelukkig 
ben ik nog goed ter been, doch hoe moeten oudere mensen en invaliden hiermee omgaan? Een zaag kopen 
en de takken doorzagen op maat? vervolgens een klos touw kopen en knoopjes gaan leggen? Vervolgens 
door hun huis naar de straatkant sjouwen en dan eens wachten totdat de gemeentelijke reinigingswagen tegen 
het einde van de middag komt? En vervolgens de reinigingsbelasting trouw voldoen? Nee, er valt nog veel te 
verbeteren. Tenslotte, je krijgt ook de indruk dat je nog teveel zelf moet wegbrengen(textiel, kranten, restafval, 
grotere zaken naar de vuilnisstortplaats....).en ondanks dat je nog veel zelf moet wegbrengen moet je toch 
maar je vuilnisrechten voldoen...… Ik zou zeggen: Gooi de ambtelijke vaak onzinnige regeltjes overboord en 
maak er werk van, want de burger is vaak niet geheel tevreden. 
De grijze bak vaker ophalen, zeker met warme dagen. 
PD container weg en ondergrondse container plaatsen aan ingangen van de wijk. hier ook oud papier en glas 
(mini milieustraat) door 1x per 4 weken veel overlast van ongedierte. en neemt veel ruimte in beslag. ook 
wegen de voordelen niet op als men wel bij appartementen ondergronds laat ophalen en vlak daarna contai-
ners laat legen 2 vrachtwagens vervuilen meer dan 1. 
Frequentie van het ophalen GFT afval mag minder en PD afval meer. 
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De PD-afvalbak is een standaard container met oranje deksel. Het totale gewicht bij compleet gevulde bak 
blijft nihil. Deze bak zou aan de onderkant verzwaard moeten worden om te voorkomen dat bij stormachtig 
weer de bak omwaait en al het plastic op ongewenste manier wordt verspreid. 
Vaker restafval ophalen. Met de warmte waren er veel vliegjes en eigenlijk nog steeds. container stond in de 
garage voor het gemak maar dat kan niet meer en moet er nu voor naar buiten vanwege de vliegjes. dit is heel 
onhandig vanwege mijn gezondheid. Hij wordt buiten gezet door de hulp. 
Meer ondergrondse containers in de wijk/ 
Ook oud papier mag 1 x per 4 weken worden opgehaald. 
Als GFT frequenter zou opgehaald worden zou ik beter scheiden. Dit afval gaat nu bij restafval. 
Met name in de zomer  zou er vaker afval moeten worden opgehaald, want dan gaat het snel rotten en stinken.  
De bakken/containers zitten ook snel vol en dan past  er in de laatste week weinig bij.  
Eventueel zou per wijk/aantal straten een aantal ondergrondse containers praktischer zijn: bewoners kunnen 
afval weg doen wanneer het hun uit komt, en deze kunnen worden leeggemaakt wanneer ze vol zitten. " 
Grotere GFT container. 
Drie containers nemen veel plaats in, mogelijk een container voor plastic/rest en deze iedere 2 wk legen.  
GFT in de winter is 2x per maand te veel; 1x per maand is dan genoeg. Liever een zomer en een winterschema 
en dan in de winter een extra plastic of restafval. 
Ondergrondse containers. 
GFT zeker in de zomer 1x per week ophalen! Is ondanks verwoede pogingen om bak schoon te houden één 
grote maden en vliegenbak. Dit zorgt ervoor dat GFT weer bij restafval terecht komt, en dan moet juist voor-
komen worden toch?. 
"Als wij daadwerkelijk afval moeten scheiden tbv verbetering van het milieu, is het belachelijk dat wij ons 
restaval naar de andere kant van de wijk moeten brengen. Er zijn aan het begin van de Rosenburglaan geen 
restaval stortpunten, waardoor men nu met de AUTO het afval weg moet brengen naar Lammerenburg. Bela-
chelijk!!! Over vervuiling gesproken!! Navraag bij de verantwoordelijke van dit project levert niets op. Ze zullen 
zelf wel in Lammerenburg wonen, daar staan er nu 3!" 
De restafvalbak vaker legen. 
Vaker ophalen restafval/ 
Oud papier container in de wijk zetten. 
Gewoon vaker. Elke bak, elke 2 weken. 
Restafval 1x per 2 weken legen, pd afval 1x per 8 weken legen. 
Geen ideeën. Ik ben tevreden. 
Het innemen van de PD-afvalcontainer en evt maken van ondergrondse containers. Het ziet er niet uit als die 
bakken op de opritten staan!!! Ze nemen teveel ruimte in beslag. Belachelijk dat dit ons opgedrongen word!!! 
Meer onder/bovengrondse containers zodat er meer ruimte in de schuur/garage of oprit behouden blijft ivm 
grote van het gezin. 
Misschien nog net iets duidelijker aan geven wat er nu onder PD verstaan wordt. 
Al het plastic e.d. wordt bij ons afgewassen in de container gegooid. Des ondanks vind ik het ERG stinken als 
je container opent ondergrondse containers. zijn we af van die bakken en van de stank (maden en vliegen). 
Het restafval vaker ophalen, 1x in de 4 weken is te weinig. Zeker in de zomer met warm weer. 
GFT wordt te weinig opgehaald, zou één keer per week moeten i.v.m. ongedierte. 
Ik zou heeeeeeeel graag (ondergrondse) afvalbakken willen in de straat. Als je niet zo groot woont zit je echt 
niet te wachten op al die bakken in je achtertuin, erg lelijk! Ook veel stank in de zomer als ze maar 1x per 4 
weken worden geleegd. Ben me wel bewuster geworden van scheiden afval, dat vind ik erg positief. 
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Gft mag minder geleegd worden. Grijs afval meer. 
Restafvalbak om de 3 weken ophalen. Van de zomer stonk het behoorlijk en zaten er maden in. 
De restafval 1x per 2 weken zoals voorheen. 
Ik zou graag een grotere groencontainer hebben. 
Het kan beter, want de restafval bak en PD bak zitten nooit helemaal vol. Die zouden gecombineerd moeten 
kunnen worden en dan om de week ophalen. Teven scheelt dat ruimte in de tuin waar we de bakken neerzet-
ten.  
1 x minder gft 1x meer restafval. 
 Een juiste afvalkalender online. 
Vaker plastic- en restafvalcontainer legen i.v.m stank. 
Oud papier wordt nog niet opgehaald bij mij in de wijk( vandaar rapportcijfer 1). Ik zou het wel fijn vinden.  
PD container en Restafval elke 2 weken ophalen. 
Ondergrondse containers op redelijke loopafstand plaatsen (restafvalcontainer is nu ruim een halve kilome-
ter!). 
In de warme zomerperiode vaker de containers legen om  luchtjes, vliegen etc, tegen te gaan.  
De tweede man in de auto kan, wanneer er iets naast de bak valt zijn telefoon neer leggen en de boel oprui-
men, want de man met de kleine auto rijd meestal vooruit i.p.v. achter de vuilnisauto. 
Oud papier bak erbij (en persoonlijk voor mijn situatie een extra groene bak). 
Afvalcontainers moeten dicht gedaan nadat ze geleegd zijn. Ze staan nu vaak open en bij regenachtig weer is 
dat vervelend. 
Er moet meer opgehaald worden die bakken gaan stinken en vele huishoudens zetten de bakken voor hun 
huis wat een smerig gezicht is. De bakken stinken zomers verschrikkelijk daarom zetten de mensen de con-
tainers voor het huis geen gezicht.  
GFT is te klein en plastic bak is te groot. 
Nu de grijze container maar eens in de 4 weken wordt opgehaald, is de groene container te klein. 
Cleaning and Sterilization Services should be included.  
Restafval 1x in 14 dagen ophalen. 
Absoluut, terug draaien, een proef hier, slaat nergens op, andere kant van de weg, verdwijnt alles in de rest-
afvalcontainer!! Breng mijn gescheiden afval nog steeds weg, daar het winkelcentrum, ruimt op en heeft geen 
kans om te gaan stinken!!!! En al die bakken, je moet er maar plek voor hebben!!! 
Ondergrondse containers in de wijk voor restafval. 4 weken is de bak bomvol en moeten wij wegbrengen naar 
de milieustraat bv. Verder stinkt het. 
Ondergrondse containers met gescheiden afval zou ideaal zijn. 
Helaas, maar volgens mij is de inzameling momenteel optimaal. 
Container voor restafval en gft zou qua volume omgeruild kunnen worden. gft container vrij klein voor flink wat 
tuin afval.  
Grijze container nooit echt vol. 
Restafval meer ophalen. 
"In deze maanden is de stank in beide bakken niet te harden...veel vliegen en ander ongedierte 
na het legen staan de containers vaak open, deksel niet dicht, met slecht weer erg vervelend als je in de avond 
eerst je bak kan legen aan water en schoonmaken c.q. laten drogen" 
Het terug zetten van de containers zou beter kunnen, ze staan /liggen soms midden op de straat! 
Nee prima zo .Ik vind alleen de frequentie van ophalen van gftafval eigenlijk te laag. 
ik vind het tijdens de proef goed gaan. 
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ZEER ONTEVREDEN. Dit is niet leuk meer. Gewoon terug naar 2x per maand restafval ophalen. 4 weken met 
een stinkende resrafvalbak is ongezond. Wat een flop is dit!!!!!!!  
PFD-afval in door gemeente verstrekte zakken met handvat wekelijks aanbieden door gemeente bevestigde 
haken aan lantaarnpaal (zoals Gouda). Dit afval bestaat vaak uit verpakkingen van vleeswaren waar snel 
maden/ongedierte uitloopt!  
1 x per 4 weken ophalen is veel te weinig. 
Papier alleen door wijkvereniging. 
"Ten eerste moet het in de zomer maanden vaker afgehaald worden... mag ik kleinere bakken. Zijn wel erg 
groot als je een kleine tuin hebt. Verder zie ik ook als de vuilniswagen geleegd heeft dat ze de deksels niet 
terug op doen. " 
3 grote bakken in de tuin of voor de deur is niet handig/ prettig. Algemene bakken op meer plekken vind ik 
beter. Zeker als deze binnen 200 meter bereikbaar zijn 
Vier weken ophaalcyclus voor restafval is in de zomer best veel, als er iets bederfelijks bij zit. Daarom, of vaker 
ophalen, of ondergrondse containers in de wijk. 
"Er zijn soms misverstanden over de verwerking van het afval. Mensen horen bijvoorbeeld dat het afval toch 
allemaal bij elkaar worden gegooid en dat afval scheiden 'dus' toch geen nut heeft. Een informatief filmpje over 
hoe gescheiden afval wordt hergebruikt zou hierbij kunnen helpen. Daarnaast is voor sommige producten niet 
zo duidelijk of ze nu in de plastic bak mogen of niet, zoals bijvoorbeeld bij chips zakken of andere producten 
waar ook aluminium op zit. Misschien zou de gemeente stickers kunnen aanbieden per afval bak wat er wel 
en niet in mag, voor als de mensen het even niet meer weten en voor als er kinderen in het gezin zijn die het 
niet precies weten." 
Restafval 2x per 4 weken, zorgen dat de deksels na het legen dicht zijn, bij regen staat er water in de bakken. 
Plastic inzamelen prima maar grijze bak moet echt 1x in de twee weken geleegd worden. 1 x in weken kan je 
niet van de mensen verwachten. Tevens grote kans op maaien. Vies en ongezond. 
Indien groene bak omgewisseld wordt voor 240 ltr container kunnen alle bakken 1 maal per 3 weken worden 
geleegd. 
Electrische vrachtwagens. 
Papiercontainer. 
Zowel voor PD als restafval is 1 x per 4 weken ophalen te weinig. (niet qua hoeveelheid, maar qua stank).Cen-
trale afgiftepunten in de wijk zijn dan beter. 
Ja zeker. Op dit moment met 3 verschillende soorten kliko’s voor mijn deur oftewel op het garagepad is het 
net een minimilieustraat!!! Graag afvalcontainers in de grond waar men een sleutel van heeft . 
Als het erg warm weer is, dan is de restafval verwijdering, 1 x per maand te weinig. Je zou de restafval, wat 
gaat stinken, ergens in de buurt moeten kunnen wegbrengen. 
Ik snap ook niet dat b.v. houdbare melkpakken (aluminium bekleding) bij het. plastic afval moet " 
Restafval moet vaker opgehaald worden. De stank is enorm naar 4 weken!!! Ook de PDF moet vaker opge-
haald worden. Ook hier is de stank enorm na 4 weken!! Schoon drink water gebruiken om de verpakkingen te 
spoelen voordat het weggegooid wordt is ook verspilling. 
Ondergrondse containers vind ik een veel beter oplossing. Ook voor restafval. 
Meer duidelijkheid over wat wel of niet kan in de PD container 
"Het ophalen van de restafval en de plastic container is voor ons niet voldoende. beter dit om de week te 
doen." 
Mijn voorkeur gaat uit naar een gelijke verdeling inzamelweken. Elk type afval, elke 3 weken. Vooral in de 
zomer stank- en vliegenoverlast door 4-wekelijkse inzameling van rest- en PD afval.  
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Grote container voor GFT afval. 
Duidelijke omschrijving waar wat in moet. M.n. plastic is niet goed terug te vinden waar wat moet. Graag op 
Vlissingen.nl 
Ben voorstander van ondergrondse container voor restvuil. Ik vind 1x per 4weken voor restvuil te weinig. 
Soms is 4 weken te lang voor restafval en om de 2 weken te veel voor GFT, zeker in de winter. Geen ideeën 
maar gewoon een constatering. ook papier/glas inzameling via een gecombineerde kliko veel verpakkingspa-
pier verdwijnt in restafval. 
Het plastic afval vind ik erg goed, en verder kan ik alles goed in de bakken verdelen. 
Soms breng ik restafval wel naar de containers bij de flat, en anders naar de milieustraat. 
Jammer vind ik, dat er bij de flat geen glasbakken staan. Dat is beetje lastiger scheiden, doordat je het dan op 
de fiets mee moet nemen naar een container elders." 
Extra ondergrondse containers (bijvoorbeeld bij kruisgebouw, Rosenburglaan 1) voor restafval. 
Misschien een mogelijkheid om in de snoeiperioden en de herfst meerder keren de groene bak op te halen en 
de zwarte bak liefst om de twee weken. Of een combibak voor restafval en gft bijvoorbeeld 3 keer per 4 weken. 
ik wil mijn PD container inleveren. Gebruik ik niet.  
De burger wordt er mee opgezadeld met een extra container voor in je kleine tuin. 
De helft van het plastic wordt verbrand. Wat is dan de waarde van het inzamelen. Het is ook zo dat het goed-
koper is om het op de afvalverwerking te scheiden. Ik zou zeggen pak de industrie hier op aan. Deze zouden 
veel meer kunnen doen i.p.v. het weer bij de burger te leggen. 
Een grotere gft-container. 
De restafvalcontainer wordt eens in de 4 weken geleegd. Dat is in de zomer niet zo hygiënisch en stinkt. 
Meer informatie geven over het behaalde resultaat en het positieve effect ervan. En ook uitleg hoe het afval 
wordt verwerkt, Nu word je opgezadeld met drie containers en verder hoor je niets. Je moet burgers wel moti-
veren om afval te scheiden. 
Wanneer de restafval bak vaker wordt opgehaald zijn wij tevreden. 1 keer in de 4 weken is veel te weinig. 
Moet minimaal 1 keer in de twee weken zijn, zoals het al was!!! 
"Gelet op ruimte om containers op te bergen één GFT  en één grijs moet er dus voldoende ondergronds zijn 
in de nabijheid. Containers staan anders buiten en dat is geen fraai gezicht’’ 
Papier wordt niet opgehaald door de gemeente. We brengen het zelf naar een afvalcontainer in de buurt. 
Misschien dat de gemeente daar iets aan kan doen. 
"Ja plaats ondergrondse containers ze zijn over al in de stad behalve in Rozenburg voor rest afval. " 
De groene bak hoeft in de winter niet wekelijks te worden geleegd, een tip zou zijn om in de wintermaanden 
de grijze bak (restafval) twee wekelijks te legen. Ik merk dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om mijn afval 
kwijt te raken, 1x per 4 weken is te weinig.  
Regelmatig een chemokar laten rijden zoals jaren geleden gebeurde. Verfresten, batterijen ed. 
Vaker PD afvalbak legen door de gemeente.  
Restafval vaker  ophalen. 
Extra inzamelplek voor glas/papier in de wijk Rosenburg nu is er volgens mij maar 1 voor 2 wijken. 
1x per 4 weken restafval is te weinig. Een Keer extra is noodzakelijk ten koste van PD en of GFT. 
Vervang PD en restafvalcontainers voor ondergrondse containers in de wijk waar ook oud papier ingezameld 
kan worden.  
Terug naar het oude systeem. 
Met name in de het voorjaar en eind van de zomer veel tuinafval waar de groenbak maar eens in de 4 weken 
wordt opgehaald is onvoldoende. 
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De gft bak meerdere keer laten legen ivm met zomer seizoen. 
Gezamenlijk inzamelingspunt in de buurt voor glas. Papier en plastic. 1 container voor restafval en 1 container 
voor GTF-afval elk om de 2 weken leegmaken. 
Weer teruggaan naar hoe het was. 
Restafval vaker ophalen ! Ontzettend smerig met warm weer .en je kan je rest afval nergens anders kwijt in 
de wijk Rozenburg . 
De restafval container moet vaker geleegd worden ivm stank overlast. 
Wat mij betreft mogen de zwarte bakken weg en krijgen we gezamenlijke containers. 
Meer vrij toegankelijke ondergrondse afvalcontainers voor restafval in de wijk/ 
"Ik breng alle gescheiden afval naar de ondergrondse container bij de winkel. De plastic container stinkt en zit 
regelmatig onder de maden. Ik gebruik extra plastic om mijn plasticafval in te verpakken. Pure milieuvervuiling. 
Als ik mijn plasticafval mee naar de winkel neem verbruik ik geen extra plastic." 
Ja dat heb ik zeker, beter is gewoon om de week de groene en de andere week de restafval. De wachttijden 
zijn nu veel te lang! De PD bak mag van mij heel graag opgehaald worden, geen succes, Escape mogelijkheid 
voor restafval, zeker in zomermaanden met ongedierte etc. Eventueel op 1 locatie in de wijk een grote onder-
grondse container? 
Wij doen zoveel mogelijk aan aparte afvalinzameling, ik mis inzameling van blik. Met de hete zomer vond ik 
het vies dat de container voor GFT maar 1x per 4 wk geleegd werd, met maden als gevolg! Echt heel smerig! 
Van mij mag de PD container bij het gescheiden afval, staat alleen in de weg. 
Groene bak vaker legen in de zomer ! Last van ongedierte.  
Vaker de groene bak ivm het bewaren van etensresten, iedere week helpt tegen stank e.d 
"Gratis schoonmaak van de gft-bak in de zomer. i.v.m.. het ongedierte (vliegjes, maden enz.) Dan zou ik dat 
nog beter scheiden in de warme periodes." 
Op diverse plaatsen ondergrondse afvalcontainers in de wijk plaatsen. 
De restafval bak mag vaker geleegd worden. 
"Grijze container moet gewoon weer elke 14 opgehaald worden. Gaat er stinken na 4 weken" 
"De ruimte die ingenomen wordt door de bakken in de tuin is enorm groot en geen lust voor het oog. Wij wonen 
in een woning zonder achterom en moeten de bakken door ons huis slepen omdat voor geen optie is met 
bereikbaarheid garage waar er onze auto in parkeren. Ondergrondse containers voor afval scheiden is een 
stuk makkelijker en netter zonder die vieze bakken aan de straatkant op donderdagen die omvallen bij stevige 
wind etc. 
Komen dr initiatiefnemers van dit soort beslissingen ooit wel eens praten met de mensen die het aangaat of 
wordt er  weleens goed gekeken naar de situaties die er ontstaan?" 
"GFT in de zomer wekelijks, PD 1 maal per 4 weken voldoende, Restafval: Kleinere container en de 1 a 2 
wekelijks ledigen. Met name in verband met gezondheidsrisico's (poepluiers/kattebak enz)" 
Frequentie moet omhoog. Er worden tevens vragen gesteld over inzameling van oud papier. Dat is echter niet 
aan de orde (wordt niet ingezameld door de gemeente) 
I.v.m. stank is ophalen om de 4 weken te lang. 
Waar blijft de restafvalcontainer bij het gezondheidscentrum in de Rosenburglaan, die beloofd is door de ge-
meente Vlissingen. 
"Graag elke week GFT bak legen!!! Nu is dit veel te weinig! Restafval en Plastic om de week!!" 
Wij willen geen pd bak(te groot) en willen het zelf wegbrengen. 
Papier ophalen een keer per maand met wagen van reiniging, bemand door vrijwilligers. 
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"PD bakken verwijderen op huislokatie, breng het naar container in de wijk. Zet een afvalpunt op voor Rosen-
burg en een behoud punt voor Lammerenburg. Restafval weer om de twee weken ophalen i.v.m. stankover-
last." 
"Zou ook graag een papiercontainer willen (nu wekelijks mee naar de supermarkt)  Maar ik zou inmiddels ook 
niet meer weten waar al die bakken te laten". 
In de zomer restafval met korter interval ophalen,  evt ten koste van gft. Iedere drie weken alles ophalen. 
"Ik vind het erg vervelend om 4 weken met de restafvalcontainer te doen. De (poep) luiers van mijn zoon zitten 
dan ook veel te lang in zo’n container, wat zorgt voor stank en vliegen. Een ondergrondse container zou mijn 
voorkeur hebben." 
Loop nog steeds te slepen met glas en papier/karton. Zou goed zijn als daarvoor ook iets geregeld werd. 
"Ondergrondse containers Lammerenburg en Paauwenburg vaker/vlotter legen. Regelmatig zo vol dat er geen 
papier meer bij kan. " 
Nee ben tevreden op deze manier. Ga vooral zo door!! 
Vaker legen, bakken zitten erg vol met een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen 
Verduidelijken welke materialen wél/geen plastic; hard/zacht plastic. 
Materiaal verpakkingen bestaat regelmatig uit meerdere soorten; wélke bak?(papier/plastic/alufolie). 
De restafval bak vaker legen voor een gezin met kleine kinderen(luiers ed. gaan enorm stinken met het warme 
weer). 
"Het zou fijn zijn als de PD- en restafval container vaker werden geleegd. Bijv week1: PD, week2: rest, week3: 
gft, week4: PD, week5: rest, week6: gft, enz. Wat mij betreft mag er ook nog een papier container bij. " 
Het zou fijn zijn als er in de wijk meer plaatsen komen, waar je glas en oud papier in kan leveren. Of anders 
het oud papier, net als in bijv. de gemeente Borsele middels een container aan huis ophalen 
Industrie en handel moeten verplicht worden minder (plastic) verpakkingen te produceren. Statiegeld op alle 
kunststofflessen en alle plasticverpakkingen. De hoeveelheid plasticafval is tegenwoordig bizar!!! 
Nee. Is goed zo. 
Ondergrondse containers in de wijk zo snel als mogelijk is, al de bakken voor de deur vindt ik niet fraai. 
Restafval eens per 14 dagen ophalen. 
Meer duidelijkheid over wat er wel of niet bij het plasticafval mag. Dit is héél onduidelijk! 
Groene (GTF) container in de zomer aan de kleine kant! Gras en tuinafval ! 
Papiercontainer is af en toe vol. Vaker controleren? 
Inzameling op zich goed en efficiënt, echter niet meer verschillende containers aangezien de meeste huizen 
geen ruimte genoeg hebben om deze op een minder zichtvervuilende manier te storen. Zicht-, horizonvervui-
ling is ook milieuvervuiling. 
Restafval vaker op komen halen. 1 x in de 2 weken weer terug invoeren svp. Anders 1x in de 3 weken.  Oranje 
bak weer weg en dit ondergronds in de wijk. Dan waaien de bakken ook niet om. Bovendien meer plek in de 
tuin.  
Gft afval 1 x in de 2 weken is in de zomer veel te weinig. 
De plastic- en restafval iedere 2 weken ophalen, zeker in de zomerperiode.  
Als je poepluier heb is een keer per maand (in de zomer) ophalen is erg weinig.  
"In zomerseizoen frequentie ophalen GFT, 1 x per week. Ter voorkoming van rotting,stank, ongedierte etc 
In winter geen probleem." 
Oud papier inzamelen heeft een 1 omdat dit niet wordt gedaan in Rosenburg. Nog meer afvalbakken is echter 
niet gewenst. 
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mogelijkheid om extra restafval in ondergrondse container in te leveren in de wijk omdat je incidenteel meer 
afval hebt. 
Ik ben niet tevreden, 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn restafvalcontainer is voor mij te weini. We hebben 
veel warme dagen en dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. De restafvalcontainer trekt hierdoor 
ongedierte aan.  
Gewoon terug naar 1 keer per 2 weken voor de restafvalcontainer. 
Voor oud papier ook een container gaan gebruiken. Werken verschillende andere gemeentes ook mee, zoals 
gemeente Hulst. 
De ene week de groene bak, de andere week de grijze bak EN de grijze bak met oranje deksel. Nu zitten deze 
2 iedere keer stampvol. zwarte/grijze container minimaal 1x per 2 weken legen. Geen container voor (oud) 
papier geven i.v.m. zelf wegbrengen volstaat en scheelt prive plaatsruimte en onnodig hoop plastic ..... bakken. 
Zou graag een papier bak hebben, zouden we nog beter kunnen scheiden. 
In sommige gemeente mag je blikjes bij plastic afval doen, dat is misschien een idee voor Vlissingen? 
Het restafval 1 x per 3 weken ophalen.  
1x restafval in de 4 weken was deze zomer niet te doen. Ondanks goed verpakken afval stonk het verschrik-
kelijk in de tuin bij onze spelende kinderen. Wij hebben daarom regelmatig een zak weg gebracht naar familie 
waar een ondergrondse container aanwezig is.  
Het is prima zo, enkel dat de gemeente geen grof afval, zoals meubels meer ophaalt vind ik niet zo goed. 
Ja dat er gecontroleerd wordt of er geen troep naast de bakken valt met ophalen. 
Rest afval moet meer frequent het hele jaar door. 
Groen afval, zeker in de lente, wordt er veel gesnoeid zou tijdelijk de frequentie ook omhoog kunnen" 
in zomer zeer veel overlast gehad van veel stinkende bakken en ongedierte met als gevolg een mega vliegen 
en maden plaag. Bakken nemen te veel ruimte in, gaat ten koste van beschikbare ruimte. Liever meer onder-
grondse afvalcontainers en veel minder stinkende (en dus ook veel, veel, veel minder overlast!) bakken. 4 
weken een vuile bak is geen pretje en geeft enorm veel overlast voor jezelf maar ook voor anderen. 
De container voor plastic is prima. Het aantal malen dat de restcontainer wordt opgehaald is ondermaats. Het 
is een erg warme zomer geweest, afval gaat stinken. Uiteindelijk zit de container vol met afval, waaronder 
luiers met poep en plas.  
Het is mij niet bekend of deze in de groene container mogen. Hiervoor zou een oplossing moeten komen. 
 




