
Veel gestelde vragen over het inzamelen van bedrijfsafval in gemeente 

Vlissingen: 

Wanneer stopt gemeente Vlissingen met het inzamelen van bedrijfsafval? 

Per 1 augustus 2022 

Waarom stopt gemeente Vlissingen met het inzamelen van bedrijfsafval? 

Gemeente Vlissingen wil huishoudelijk afval en bedrijfsafval gescheiden inzamelen. Dit helpt ons om 

de doelstelling van de landelijke overheid van 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar te 

halen. Ook zorgt bedrijfsafval in het huishoudelijk restafval voor een hogere afvalstoffenheffing voor 

inwoners. Dit willen wij op deze manier voorkomen. 

In mijn buurt worden de containers binnenkort alleen toegankelijk voorhuishoudens. Wat moet ik 

doen?  

Voor 1 augustus 2022 zoekt u een particuliere afvalinzamelaar voor uw bedrijfsafval. U bent vrij om 
te bepalen welke afvalinzamelaar u kiest. Wel zijn er enkele regels waaraan u en de afvalinzamelaar 
zich volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moeten houden. Deze regels vindt u in de 
Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (overheid.nl), Afdeling 4, artikel 2:5 lid 2c.  

De containers gaan op slot, maar ik heb nog geen particuliere inzamelaar gevonden. Wat moet ik 

doen?  

In de periode tot 1 augustus 2022 gaan de ondergrondse containers in gemeente Vlissingen 

stapsgewijs op slot, zodat deze alleen toegankelijk zijn voor huishoudens. U wordt per brief 

geïnformeerd wanneer bij u in de buurt de ondergrondse containers op slot gaan. Hebt u op dat 

moment nog geen inzamelaar gevonden voor uw bedrijfsafval? Dan kunt u tot 1 juli 2022 gebruik 

maken van een door gemeente Vlissingen aangeboden inzamelmiddel.  

Ik wil tijdelijk gebruik maken van een door gemeente Vlissingen aangeboden inzamelmiddel. Wat 

moet ik doen?  

Neemt u dan contact op met Stadsbeheer via stadsbeheer@vlissingen.nl of bel naar 140118  

Ik heb een nieuwe afvalinzamelaar gevonden. Moet ik wachten tot 1 augustus 2022? 

Nee. U mag eerder overstappen naar de afvalinzamelaar. Belangrijk is wel dat u dit zo spoedig 

mogelijk aan ons doorgeeft, zodat u niet dubbel wordt gefactureerd. 

Mag ik mijn afvalsleutel voor huishoudelijk afval gebruiken voor mijn bedrijfsafval? 

Nee, gemeente Vlissingen wil huishoudelijk afval en bedrijfsafval gescheiden inzamelen. Gemeente 

Vlissingen zal dit controleren en zo nodig op handhaven.  

Hebt u vragen? 

Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij ons via 

gemeente@vlissingen.nl of via 140 118 (zonder 0118 ervoor!) 

 

 

 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR486926/5
mailto:stadsbeheer@vlissingen.nl


 

Wat gaat wanneer veranderen en wat moet u doen?  

Tijdspad Actie Verandering voor ondernemer 

Inzameling actie 

1 augustus 
2021 

Gemeente Vlissingen beëindigt 
inzameling bedrijfsafval per 1 
augustus 2022  
(jaar opzegtermijn) 

- Ondernemer 
zoekt naar 
nieuwe 
particuliere 
inzamelaar 

Augustus- 
november 
2021 

Gemeente Vlissingen onderzoekt 
samen met particuliere 
afvalinzamelaars de mogelijkheden 
om een aantal bestaande 
ondergrondse containers speciaal te 
gebruiken voor bedrijfsafval. Het 
bedrijfsafval zou dan ingezameld 
worden door particuliere 
afvalinzamelaars. 

- - 

September-
November 
2021 

Ondergrondse containers voor 
huishoudelijk afval worden alleen 
toegankelijk gemaakt voor inwoners.  
[Gebied boven de Sloeweg] 

Ondergrondse 
containers voor 
huishoudelijk afval zijn 
niet meer beschikbaar 
voor ondernemer. 
Ondernemer maakt 
gebruik van 
(ondergrondse) 
container bedrijfsafval 
van gemeente 
Vlissingen of heeft 
eigen particuliere 
inzamelaar 

Ondernemers 
[Gebied-boven 
de Sloeweg] die 
gebruik maken 
van 
ondergrondse 
container voor 
huishoudelijk 
afval moeten 
tijdelijk 
alternatief 
aanvragen bij 
de gemeente 

15 november Uitkomsten van onderzoek worden 
gedeeld via onze website en 
ondernemers gebruik makend van 
onze inzameldienst worden per brief 
geïnformeerd.  

- Ondernemer 
kiest 
particuliere 
afvalinzamelaar 
met resultaten 
onderzoek 

Januari-april 
2022 

Ondergrondse containers voor 
huishoudelijk afval worden alleen 
toegankelijk gemaakt voor inwoners. 
[Gebied: middengebied- binnenstad] 

Ondergrondse 
containers voor 
huishoudelijk afval zijn 
niet meer beschikbaar 
voor ondernemer. 
Ondernemer maakt 
gebruik van 
(ondergrondse) 
container bedrijfsafval 
van gemeente 
Vlissingen of heeft 

Ondernemers 
[Gebied- 
Middengbied + 
binnenstad] die 
gebruik maken 
van 
ondergrondse 
container voor 
huishoudelijk 
afval moeten 
tijdelijk 
alternatief 



eigen particuliere 
inzamelaar 

aanvragen bij 
de gemeente 

1 augustus 
2022 

Gemeente Vlissingen stopt met de 
inzameling van bedrijfsafval 

Inzameling 
bedrijfsafval wordt 
gedaan via particuliere 
afvalinzamelaars 

 

 


