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Veel gestelde vragen Vlissingen 
 

>Afval scheiden – algemeen 
 

Waarom is afval scheiden nodig? 

Op dit moment verdwijnt in Vlissingen per jaar per inwoner gemiddeld nog 291 kilogram fijn 

restafval in de verbrandingsoven. Dit is het afval dat u in de grijze container aanbiedt. Dat is 

zonde: het grootste gedeelte van dit afval - bijna 90% - kan namelijk worden hergebruikt als 

grondstof voor nieuwe producten. Op de afbeelding hieronder ziet u welke afvalstromen er 

nu nog in de grijze container terechtkomen die er niet in thuis horen. 

 
 

Wat gebeurt er met het gescheiden ingezamelde afval? 

Als u uw afval apart houdt, zorgt de gemeente zorgt voor hergebruik van de grondstoffen. Zo 

maken we het u zo gemakkelijk mogelijk en zorgen we samen voor een beter milieu. Meer 

informatie over afvalscheiding en over afvalrecycling vindt u op de website van Milieu 

Centraal. 

 

Ik heb gehoord dat alle gescheiden afvalstromen op één hoop terecht komen. Afval 

scheiden is dan toch zinloos?  

Veel mensen denken nog steeds dat al het afval op één hoop gaat en vervolgens wordt 

verbrand. Dat is niet het geval, want: 

 Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) verwerken we tot compost.  

 Plastic verpakkingen recyclen we voor de productie van plastic producten, zoals 

jerrycans, truien, tuinstoelen en leidingen en buizen; 

 Drankenkartons verwerken we onder andere tot (eier)dozen, keukenrollen en wc-papier. 

 

Wanneer we deze stromen niet gescheiden inzamelen, worden ze als restafval verbrand. Er 

blijft dan niets meer van over. 

https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden-en-recyclen/
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden-en-recyclen/
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Het verwerken van restafval is veel duurder dan het verwerken van gft-afval. Voor plastic 

verpakkingen en drank- en zuivelpakken zijn afvalstromen waar de gemeente een opbrengst 

voor ontvangt. Ook dat is een belangrijke reden om gescheiden afval niet achteraf op een 

grote hoop te gooien maar gescheiden te verwerken. Zo houden we de afvalstoffenheffing 

betaalbaar.  

 

Ik wil mijn afval goed scheiden, maar ik weet niet precies wat bij welke afvalstroom 

hoort. Waar vind ik meer informatie? 

Milieu Centraal ontwikkelde hier een handig hulpmiddel voor: de Afvalscheidingswijzer. Ook 

kunt u terecht op www.recyclemanager.nl.  

 

Waarom moeten bewoners afval aan huis scheiden? Is het niet veel beter om het afval 

na inzameling te laten scheiden? 

Landelijk is een doelstelling geformuleerd: 75% van het afval in 2020 moet worden 

gescheiden. Met nascheiding is dat op dit moment nog niet mogelijk. Met bronscheiding 

wordt de 75% doelstelling wel behaald omdat er meer materiaal wordt gescheiden en de 

kwaliteit van het ingezamelde afval hoger is. Bovendien levert bronscheiding bewustwording 

op bij inwoners over de waarde van afval. Wat betreft de kosten van bronscheiding versus 

nascheiding; definitief uitsluitsel hierover zal de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst 

van de verpakkingsindustrie dit jaar geven. Duidelijk is in ieder geval dat er, om nascheiding 

op grote schaal in Nederland in te voeren, flink geïnvesteerd moet worden. Op dit moment is 

de infrastructuur voor nascheiding in Nederland nog zo gering dat slechts enkele grote 

gemeenten hiervan gebruik kunnen maken. Voor een kleinere gemeente - zoals de 

gemeente Vlissingen - is dit niet van toepassing.  

 

De gemeente zou eerst beleid moeten maken voor plaatsing ondergrondse containers 

in de stad, voordat er proeven plaatsvinden. Als na een jaar toetsen blijkt dat het niet 

werkt dan kunnen de voorzieningen eigenlijk niet meer worden weggehaald. 

De proeven duren een jaar. Na de eindevaluatie van de proef: als blijkt dat het niet werkt, 

dan wordt het oude inzamelsysteem weer opnieuw ingevoerd. Het blijkt dat het niet werkt als 

meer dan 50% van de gebruikers negatief is  over het inzamelsysteem. Bij meer dan 50% 

tevredenheid na de tussenevaluatie (in de loop van 2018) bekijken we of het mogelijk is om 

de proef voort te zetten. We laten het inzamelsysteem dan zoals het is in de proef totdat de 

gemeenteraad heeft besloten over het nieuwe inzamelsysteem. Het doel van de proeven is 

per wijktype te bepalen wat het beste inzamelsysteem is voor een betere afvalscheiding in 

Vlissingen. 

 

>PD 
 

Waar kan ik terecht met mijn PD-afval? 
Door heel de gemeente staan ondergrondse containers voor plastic afval én drank- en 
zuivelpakken. Dit mag bij elkaar in één container. Op de containers vindt u stickers met 
uitleg. Op de website Batchgeo.com vindt  u een overzicht met alle containers voor papier, 
glas, textiel en pd-afval. 

 

https://www.afvalscheidingswijzer.nl/
file://///virtualcomputing.biz/nlrdmfls01/TSG$/Bureaumw/Data/ACTUEEL%202017/CONSULTANCY/projecten%202017/16CC147%20Vlissingen%20-%20pilots%202017/4/communicatie/www.recyclemanager.nl
https://nl.batchgeo.com/map/9c77c7f09508151aaf667f71b4bd83ce
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Wat gebeurt er met mijn PD-afval?  

Na inzameling van het PD-afval wordt het gescheiden in plastic en papier. Alles wordt 

schoongemaakt en het plastic wordt vermalen tot kleine stukjes. Hiervan worden nieuwe 

broodtrommels, bermpaaltjes en plastic flesjes gemaakt.  

De drank- en zuivelpakken worden verwerkt tot nieuwe papier en kartonproducten, zoals 

keukenpapier, wc-papier, tissues, (eier)dozen en zakken. 

 

In het nieuws hoorde ik dat ik mijn  plastic verpakkingen en lege drankkartons (PD-

afval) niet in een grijze vuilniszak mag aanbieden. Het PD-afval zou dan bij het 

restafval in de verbrandingsoven terechtkomen. Klopt dat wel? 

Nee, dat klopt niet.  U mag uw PD-afval gewoon in een grijze vuilniszak aanbieden. Maar u 

kunt natuurlijk ook gebruikmaken van doorzichtige zakken (te koop in de supermarkt).  

Wanneer u doorzichtige zakken gebruikt, ziet het sorteerbedrijf beter wat er in uw afvalzak 

zit. 

Voordat de zakken met plastic verpakkingen de sorteerinstallatie ingaan, vindt er een 

‘visuele check’ plaats. Dat betekent dat de complete vracht wordt bekeken. De zakken waar 

restafval in zit, worden eruit gehaald. Deze zakken zijn zwaarder en hebben een andere 

vorm dan zakken waar plastic in zit. Het is dus niet zo dat alle grijze vuilniszakken in de 

plastic containers worden verbrand. 

 

Waarom wordt in de gemeente Vlissingen het metaal/blik niet ingezameld samen met 

plastic afval en drankkartons?  

In de gemeente Vlissingen is er niet gekozen voor het apart inzamelen van blik. Dit omdat 

metaal er bij de verbrandingsoven met magneten uit kan worden gehaald. Het apart 

inzamelen en uitsorteren is duurder en omslachtiger. 

 

Er was een dreiging dat het statiegeld op plastic flessen eraf zou gaan. Speelt dit nog 

steeds? 
De overheid is daar nog niet uit, het ligt bij de Tweede Kamer om daar een besluit over te 
nemen. 

 

>GFT 
 

Waar kan ik terecht met mijn groente-, fruit-, en tuinafval? 

In onze gemeente halen we GFT-afval in een aantal wijken aan huis op. Huishoudens 

hebben hiervoor een groene kliko. Daarnaast kunt u tuinafval gratis inleveren bij de 

milieustraat aan de poortersweg 30 (Bedrijventerrein Buitenhaven) in Vlissingen.  

 

Ik heb geen groene container voor GFT-afval aan huis, maar ik wil er wel één. Hoe 

regel ik dit?  

De gemeente vlissingen breidt de inzameling voor gft uit, dit gebeurt gefaseerd. Indien uw 

adres in een inzamelingroute ligt waar moneteel al gft wordt ingezameld,kunt u mogelijk in 

aanmerking komen voor een eigen GFT-container. U dient dan wel uw de container op 

eigen terrein te plaatsen (bijvoorbeeld in een schuur of in een tuin). Voor aanvraag van een 

container neemt u contact op met de gemeente. Dit kan per e-mail gemeente@vlissingen.nl 

of via telefoonnummer 14 0118.  

 

mailto:gemeente@vlissingen.nl
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Ik wil mijn GFT-afval zelf composteren. Hoe doe ik dat? 

Composteren kan heel gemakkelijk in uw eigen tuin. De meeste tuincentra verkopen 

compostvaten. Ook kunt u een composthoop maken.  

Zoekt u stap voor stap uitleg over composteren in uw eigen tuin? Kijk dan eens op de 

website van Milieu Centraal.  

 

Kan ik een GFT-bakje krijgen van de gemeente? 

Bakjes voor GFT-afval zijn in verschillende maten te koop bij huishoudzaken. De gemeente 

Vlissingen faciliteert deze bakjes niet.  

 

In sommige buurten waren de mensen juist blij dat ze van de GFT-container af waren. 

Krijgen zij de GFT-container weer terug? 

De GFT-container wordt teruggegeven naar behoefte. Willen bewoners hun GFT-container 

terug, dan krijgen ze hem terug. Als ze geen GFT-container willen, dan krijgen ze er geen.  

Het is niet verplicht, maar we stimuleren inwoners wel om gft-afval apart in te zamelen. 

 

>Papier en Karton 
 

Waar kan ik terecht met mijn oud papier en karton? 

Oud papier en karton kunt u altijd wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt. 

In verschillende wijken mag u het papier ook aan de kant van de weg zetten op de 

aangegeven tijdstippen (gemiddeld 1 keer per maand). Het ophalen gebeurt onder andere 

door verenigingen. Het oud papier doet u in een kartonnen doos of papieren zak. Deze 

pakketten mogen maximaal 15 kilo wegen. De locaties van de ondergrondse containers 

vindt u op de website van Batchgeo.com.  

 

Waarom is het recyclen van oud papier en karton nodig?  

Papier wordt gemaakt van hout. Het recyclen van papier zorgt ervoor dat er minder bomen 

worden gekapt. 

 

Wat gebeurt er met mijn oud papier en karton? 

Dit afval wordt gekookt en de inkt wordt eruit gewassen. Door dit proces verandert oud 

papier en karton in pulp. Hiervan wordt weer nieuw papier en karton gemaakt.  

 

>Glas  
 

Waar kan ik mijn glas kwijt? 

Er zijn 2 soorten glas: flessenglas, zoals wijnflessen en jampotten, en vlakglas, zoals 

vensterglas en autoruiten. Flessenglas gooit u in de glasbak. Vlakglas brengt u naar de 

milieustraat aan de poortersweg 30 (Bedrijventerrein Buitenhaven) in Vlissingen. De locaties 

van de ondergrondse containers vindt u op de website van Batchgeo.com.  

 

Hoe gaat glasrecycling in zijn werk? 

Flessenglas wordt schoongemaakt en magneten verwijderen de deksels. Ook kurken en 

etiketten worden verwijderd. Daarna wordt het glas gesmolten en hergebruikt.  

Vlakglas wordt samen met nieuw glas verwerkt tot nieuw vensterglas. Glas kan oneindig 

gerecycled worden. 

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/tuinonderhoud/zelf-composteren/
https://nl.batchgeo.com/map/9c77c7f09508151aaf667f71b4bd83ce
https://nl.batchgeo.com/map/9c77c7f09508151aaf667f71b4bd83ce
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>Klein Chemisch Afval (KCA) en elektrische apparaten 
 

Wat is Klein Chemisch Afval (KCA)? 

KCA bestaat uit bijvoorbeeld batterijen, medicijnen, lampen, kwikthermometers en verf. 

Twijfelt u of iets onder KCA valt? Het antwoord vindt u met de Afvalscheidingswijzer van 

Milieu Centraal.  

 

Waar breng ik mijn KCA en mijn afgedankte elektrische apparaten naartoe? 

KCA en afgedankte elektrische apparaten levert u in bij winkels waar u het product nieuw 

heeft gekocht of op de milieustraat aan de poortersweg 30 (Bedrijventerrein Buitenhaven) in 

Vlissingen. Wit/bruingoed wordt ook gratis opgehaald op route. U kunt hiervoor een afspraak 

maken met het KCC via telefoonnummer 14 0118.  

 

Wat gebeurt er met het KCA en de afgedankte elektrische apparaten? 

Sommige onderdelen zijn geschikt voor hergebruik. Zoals de metalen en zuren in de 

batterijen. Of een tl-buis, waarin gas, metaal en glas zit. Van verfresten wordt zelfs nieuwe 

verf gemaakt. 

 

>Textiel 
 

Kan ik textiel ook gescheiden inleveren? 

Dat kan zeker. Zowel draagbaar of goed textiel als kapotte en versleten textiel mag in de 

textielcontainer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleding en schoenen, maar ook aan gordijnen, 

beddengoed, lakens en doeken. Daarnaast doet u ook accessoires zoals riemen, tassen, 

handschoenen en petten in de textielcontainer. De locaties van de ondergrondse containers 

vindt u op de website van Batchgeo.com. 

 

Wat gebeurt er met het gescheiden ingezamelde textiel?  

Textiel van goede kwaliteit gaat naar een kringloopwinkel of wordt naar een ander land 

gestuurd. Zo wordt het kledingstuk weer opnieuw gedragen. 

Textiel dat kapot is wordt uit elkaar gehaald tot verschillende vezelsoorten. Hiervan wordt 

nieuwe kleding gemaakt, maar ook isolatiemateriaal, dekens en vloerbedekking. 

 

> Luiers 
 

Mag ik mijn luiers bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal inleveren? 

De gemeente Vlissingen gaat hier maatwerk van maken. Op dit moment zijn we op zoek 

naar kinderdagverblijven of peuterspeelzalen die hieraan mee willen werken. De gemeente 

maakt daar dan afspraken mee en omwonenden worden geïnformeerd.  

 

>Hoogbouw 
 

Ik woon in een etagewoning. Hoe kan ik mijn afval scheiden? 

 De gemeente is in gesprek met beheerders en bewoners van hoogbouwcomplexen om 
de voorzieningen daar aan te passen aan de situatie; 

https://www.afvalscheidingswijzer.nl/
https://nl.batchgeo.com/map/9c77c7f09508151aaf667f71b4bd83ce
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 De gemeente maakt een afspraak met L’escaut woonservice om voorzieningen aan te 
bieden in huurwoningen in de hoogbouw. 

 

>Andere vragen 
 

In Souburg zijn putten gemaakt in afwachting van ondergrondse containers. Wanneer 

worden de ondergrondse containers geplaatst? 

Gemeente Vlissingen start een Europese aanbesteding voor de aankoop van nieuwe 

ondergrondse containers, samen met andere gemeenten en organisaties in Zeeland. In 

afwachting daarvan en het succes van de proeven besluit de gemeente of en wanneer 

ondergrondse containers worden geplaatst in de al bestaande putten. 

 

In Kapelle wordt gewerkt met Diftar. Wordt dit ook in Vlissingen ingevoerd? 

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Per huishouden wordt geregistreerd hoeveel 

afval er wordt aangeboden. Hoe lager het aanbod, hoe lager de afvalstoffenheffing die moet 

worden betaald.  

In de gemeente Vlissingen is dit voorlopig niet aan de orde, we wachten eerst de resultaten 

van de proeven af.  

 

Zijn die pilots uitgedacht in de gemeente Vlissingen of zijn deze pilots ook in lijn met 

de landelijke ontwikkelingen? 

De proeven bestaan uit inzamelsystemen die in andere gemeenten hun effectiviteit hebben 

bewezen. De proeven zijn bedoeld om vast te stellen wat voor diverse wijken in Vlissingen 

het beste inzamelsysteem is. 

 

Mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik met mijn vraag terecht? 

Heeft u zelf vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente. Dit kan per e-mail 

afvalapart@vlissingen.nl of via telefoonnummer 14 0118. Ook kunt u een bericht achterlaten 

op de Facebookpagina van de gemeente Vlissingen. 

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