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1. Inleiding 

 
Gemeente Veere houdt diverse afvalproeven om te komen tot minder restafval en meer afval-

scheiding. Dit aansluitend aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) waarin de overheid koerst 

op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 75% hergebruik. Het doel van de 

overheid is om te komen tot een volledig circulaire economie. Om het landelijke beleid te imple-

menteren in gemeente Veere heeft de gemeenteraad op 9 november 2017 het Afvalstoffenbeleid 

2018 vastgesteld. Dit afvalbeleid is verwoord in de Beleidsnotitie Huishoudelijk afval. Het doel is 

te komen tot 100 kg restafval in 2020 en dit te corrigeren met de invloed van het toerisme, zo’n 

30% van de hoeveelheid restafval in gemeente Veere in 2016. Een betere afvalscheiding past 

tevens in het in december 2016 vastgestelde duurzaamheidsplan. 

 

In de Beleidsnotitie staat dat de gemeente in 2018 eerst afvalproeven uitvoert om vast te stellen 

welke inzamelwijze en afrekenwijze het beste past bij gemeente Veere. Dit zijn de volgende af-

valproeven: 

- eens per 4 weken ophalen restafval in een wijk of kern; 
- belonen bij minder aanbiedingen minicontainer restafval in een wijk of kern;  
- inzamelen GFT-afval op zomerwoningterrein;  
- brengvoorziening oud papier op zomerwoningterrein realiseren;  
- inzameling oud papier in een kern verbeteren;  
- aantal aanbiedingen ondergrondse container limiteren;  
- actie 100-100-100.  

 
De afvalproef(ven) die succesvol zijn kunnen leiden tot het breder invoeren van de betreffende 
methode in de gemeente. De proeven dragen daarnaast bij aan draagvlak voor betere afvalschei-
ding bij de inwoners.  

 
Proefgebied en looptijd proef 
Deze rapportage bevat het eindrapport van de afvalproef in Oostkapelle. In dit proefgebied ont-
vangen de inwoners € 3 per keer dat zij de restafvalcontainer niet buiten zetten. Dit met een 
maximum van 9 keer in de proefperiode. De proef is uitgevoerd van oktober 2018 t/m juni 2019 
bij alle huishoudens in de bebouwde kom, met uitzondering van huishoudens die aangesloten 
zijn op de ondergrondse containers. In totaal gaat het om 1.178 adressen, waarvan circa twee 
derde een permanent bewoonde woning is. Een derde is een vakantiewoning. 

 

De gemeente heeft vooraf de proeven benoemd en de dorps- en stadsraden de keuze gegeven 

zich aan te melden voor een proef. Dorpsraad Oostkapelle en Duurzaam Oostkapelle hebben de 

voorkeur uitgesproken voor deze proef. Met name omdat het gaat over ‘belonen’ wanneer minder 

restafval wordt aangeboden en niet over ‘belasten’. Met een aanzienlijk aantal vakantiewoningen 

en permanent bewoonde huizen, vormt Oostkapelle bovendien een goede afspiegeling van de 

hele gemeente Veere.  

 
Evaluatie proef 

Om de raad goed te kunnen informeren over de resultaten van de proef zijn bij de start afspraken 

gemaakt over de monitoring en het meten van de effecten op de prestatiegebieden service en 

milieu. Bij het meten van de effecten gaat het over de tevredenheid van de inwoners, de service, 

de ingezamelde hoeveelheden voorafgaand en tijdens de proef en over het scheidingsrende-

ment. Dit is de mate dat nog herbruikbare afvalsoorten in het restafval voorkomen. 
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2. Verantwoording 

Aantallen  

Het aantal adressen in Oostkapelle is afkomstig uit de bestanden van gemeente Veere. Er wordt 

niet gerekend met het aantal inwoners, vanwege het grote aantal vakantiewoningen. Dat zou 

geen betrouwbare resultaten opleveren. Het aantal aansluitingen waarmee gerekend wordt is 

1.178. Voor PD-afval en glas is dit 1.783, in verband met een groter aantal aansluitingen dat 

gebruik maakt van de verzamelcontainers. 
 

Inzamelcijfers 

De inzamelcijfers zijn afkomstig van de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD) die het huishoudelijk 

afval inzamelt in gemeente Veere. Het betreft de weeggegevens van de inzamelvoertuigen die 

het afval afleveren bij het betreffende overslagbedrijf. Er is gekeken naar de inzamelcijfers van 

restafval, GFT-afval, PD-afval en glas. De inzameling van papier is niet meegenomen, omdat de 

inzamelcijfers daarvan niet afzonderlijk voor Oostkapelle worden bijgehouden. Ook is het aanbod 

op de milieustraat niet meegenomen, omdat hierbij niet kan worden vastgesteld welk afval uit 

Oostkapelle komt en welk afval uit de overige kernen afkomstig is.  

 
Ervaringen bewoners 

De ervaringen van de bewoners zijn achterhaald met behulp van een enquête. 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. 

 

Bij de enquête is de respons 44% (514 respondenten). Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%, 

een onderzoeksgroep van 1.178 huishoudens en 514 respondenten, is de maximale afwijking 

van het werkelijke getal ten opzichte van de uitkomsten +/- 3,25%. Met deze marges (bij beleids-

matig onderzoek maximaal 5% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) kunnen representa-

tieve en betrouwbare uitspraken worden gedaan over de ervaringen van de huishoudens in Oost-

kapelle. 

 
Lezen cijfers 

Alle tabellen en grafieken zijn afkomstig uit een database. De cijfers zijn veelal 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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3. Veranderingen voor de inwoners 

Voor de start van de proef werd het huishoudelijk rest- en GFT-afval in Oostkapelle 1 keer per 2 

weken ingezameld door middel van twee rolcontainers aan huis. Een grijze rolcontainer voor rest-

afval en een groene rolcontainer voor GFT-afval. Voor het aanbieden van PD-afval, glas en textiel 

maken de inwoners gebruik van ondergrondse containers die staan op diverse plaatsen in ge-

meente Veere. Papier wordt in Oostkapelle ingezameld door de Zendingscommissie Gerefor-

meerde Gemeente Oostkapelle. 

 

3.1 Wat is wel en niet veranderd voor inwoners van het proefgebied? 

- Ook in de proefperiode kwam de ZRD 1 keer per 2 weken langs voor het restafval.  

- Voor het berekenen van het aantal aanbiedingen moesten de containers voorzien worden 

van een sticker met chip, ten behoeve van de registratie van aangeboden restafvalcontainers. 

Inwoners is gevraagd de restafvalcontainer op 2 oktober 2018 aan te bieden zodat ZRD de 

restafvalcontainer kon voorzien van de sticker met chip. 

- De chip registreert of een restafvalcontainer ter lediging is aangeboden. Iedere keer dat in-
woners in de proefperiode hun grijze container niet aan de straat zetten, krijgen ze € 3 (maxi-

maal 9 keer). Dit wordt achteraf verrekend met de afvalstoffenheffing.  

- De inzameling van GFT-afval en papier is hetzelfde gebleven als voor de proef. GFT-afval 

inzameling is 1 keer per 2 weken. Papier wordt 1 keer per 4 weken los aan huis opgehaald. 

- De inzameling van PD-afval is hetzelfde gebleven als voor de proef. Dit gaat naar de contai-

ner in het centrum van Oostkapelle of naar een ondergrondse container elders in gemeente 

Veere. 

- De inzameling van alle andere afvalstromen is eveneens niet gewijzigd. 

 

3.2 Communicatie voorafgaand en tijdens de proef 

Communicatie is een belangrijk ondersteunend instrument geweest om de inwoners te informe-

ren over de veranderingen. Daarnaast is de communicatie gericht op het stimuleren van het min-

der aanbieden van restafval en het daardoor bijdragen aan een beter scheidingsgedrag en ver-

mindering van de hoeveelheid restafval. De belangrijkste communicatie-acties benoemen we 

hier.    

 

Dorpsraad en Duurzaam Oostkapelle  

Op woensdag 12 september stemden de inwoners van Oostkapelle in met de proef in Oostka-

pelle. Tijdens deze openbare informatiebijeenkomst is een presentatie gegeven over de proef; 

van de aanleiding tot aan de planning en het vervolg. Twee vertegenwoordigers van de dorpsraad 

en Duurzaam Oostkapelle hebben vervolgens meegedacht over de voorbereiding en de start van 

de proef.  

 

Bewonersbrieven en nieuwsbrieven 

- Uitnodiging voor de bijeenkomst op 12 september. 

- Nieuwsbrief en instructiebrief over de start van de proef in oktober 2018 en met tips over het 

scheiden van afval. (inclusief de sticker voor op de container) 

- Brief met een uitnodiging deel te nemen aan de enquête met daarbij de vragenlijst die gratis 

verstuurd kon worden met een antwoordenvelop.   

 

Digitale ondersteuning 

- Op de website van de gemeente Veere is een speciale pagina ingericht met alle informatie 

over de proef en antwoorden op veel gestelde vragen.  

- Er is een speciaal emailadres aangemaakt om vragen te stellen. 
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4. Ervaringen inwoners proefwijk 

Aan alle inwoners in het proefgebied is gevraagd hoe zij de proef ervaren en waarderen. De 

inwoners ontvingen aan het einde van de proef (mei 2019) een enquête. Wanneer we het hebben 

over inwoners, refereert dit naar de respondenten van de enquêtes. Er waren in totaal 514 res-

pondenten (waarvan 38 Duitstalig); een respons van 44% op 1.178 huishoudens. 

 

4.1 Typering inwoners 

De proefwijk Oostkapelle typeren we aan de hand van leeftijdsopbouw, huishoudgrootte en type 

bebouwing.  

 
Leeftijdsopbouw  

Een groot deel van de groep jonger dan 25 jaar 

voert in de meeste gevallen geen zelfstandig huis-

houden. Deze leeftijdscategorie is dan ook buiten 

beschouwing gelaten. De meeste inwoners vallen 

in de categorie 65 jaar en ouder. 

 
      
 

Grafiek 1: leeftijdsopbouw 

 

 

 

 

Huishoudgrootte 

De grootste groep bestaat uit  2 persoons huis-

houdens. 

 

 

 

     
  Grafiek 2: Huishoudgrootte 

 

 

 

 

Type bebouwing  

Ongeveer de helft van de inwoners is woonachtig 

in een vrijstaande woning. 90% geeft aan dat hun 

huis geen vakantiewoning of kamerverhuur betreft.  

 

 

 

 

Grafiek 3: Type bebouwing   
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4.2 Restafval 

Ongeveer een derde van de inwoners van Oostkapelle biedt de restafvalcontainer iedere inza-

melronde (eens per 2 weken) aan. Iets meer dan een derde biedt deze eens per 4 weken aan, 

en maar liefst 25% minder dan 1 keer per 4 weken.  

 
Grafiek 4: Aanbieden restafvalcontainer. 

 

 

De container is meestal voor driekwart gevuld of helemaal vol. Slechts 11% voert het restafval 

anders af, meestal op de milieustraat. Overigens kan op de milieustraat alleen gescheiden afval 

aangeboden worden. Grijze zakken met huishoudelijk afval worden geweigerd op de milieustraat. 

 

De inwoners beoordelen de inzameling van het restafval gemiddeld met een 8: 

 
Grafiek 5: Rapportcijfer inzameling restafval. 
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Op de vraag of de beloning een reden is om het afval beter te scheiden, antwoordt een grote 

meerderheid van niet: 

 
 
Grafiek 6: Beloning een reden om afval te scheiden. 

 

 

4.3 PD-afval 

Op de vraag of men beter is gaan scheiden sinds het begin van de proef, antwoordt een grote 

meerderheid dat zij alles al gescheiden hielden. Ongeveer 20% is plastic verpakkingen en drink-

pakken beter gaan scheiden.  

 

Zo’n 70% van de inwoners brengt het PD-afval 1 of meerdere keren per week naar de onder-

grondse container. De meeste Duitstalige respondenten doen dit veel minder (1 keer per 4 weken 

of minder vaak). De meerderheid (75%) brengt het PD-afval naar de ondergrondse container in 

het centrum van Oostkapelle. De populairste plek daarna is op de Duinweg / Oosterpark (14%). 

De Duitstaligen zijn wat meer verdeeld (ander dorp of milieustraat) en bijna 20% houdt het PD-

afval niet apart, ten opzichte van 5% van de Nederlandstaligen. Een aantal respondenten vraagt 

om meer containers voor PD-afval en om de doorzichtige zakken te leveren. Zie ook alle losse 

opmerkingen van de respondenten in de bijlagen.   

 

4.4 Andere afvalstromen 

Van de inwoners is 13% GFT-afval beter gaan scheiden. Sommigen vragen of het GFT-afval in 

de zomer wekelijks opgehaald kan worden. Papier en karton hield 93% van de inwoners al ge-

scheiden. De meeste inwoners geven aan dat men ook glas, textiel en afval voor de milieustraat 

al gescheiden hield voordat de proef begon. 
  

25%

69%

6%

Ja Nee Weet ik niet



 

 

 

Gemeente Veere 9 

4.5 Toekomstige afvalinzameling 

Aan inwoners is gevraagd mee te denken over de toekomstige afvalinzameling in Veere. Inwo-

ners van Oostkapelle vinden vooral het milieu een belangrijk aspect van de afvalinzameling.  

 

 
Grafiek 7: Belangrijkste aspect afvalinzameling 

 
 

Voorkeur inzameling papier 

De helft van de respondenten geeft de voorkeur aan het inzamelen van papier en karton aan 

huis: los, gebundeld of in dozen. 20% wil liever een container, en nog eens 20% brengt het liever 

weg. Van de Duitstaligen heeft de helft liever een container.  

 

 

 

Grafiek 8: Voorkeur inzamelsysteem papier 
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Betalen per lediging restafvalcontainer 

In sommige gemeenten betalen inwoners voor elke keer dat ze hun restafvalcontainer laten legen  

Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval over. Hoe minder vaak zij restafval 

aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Inwoners die meer afval heb-

ben, betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun 

heffing.  

 

De vraag luidde: Wanneer gaat u afval beter scheiden en biedt u minder restafval aan: als u 

betaalt per keer dat u de container aan de straat zet of als u achteraf geld terug kan krijgen? Van 

de inwoners in Oostkapelle maakt 45% het niet uit voor welke optie de gemeente kiest. Iets meer 

dan 30% zegt wanneer ze per keer moeten betalen en iets meer dan 20% wanneer ze geld terug 

krijgen. Een aantal respondenten is bang voor afvaldumpingen als er betaald moet worden per 

lediging. 

 
Grafiek 9: Wanneer gaat u het afval beter scheiden en biedt u minder restafval aan? 

 

 

4.6 Suggesties van inwoners 

Tot slot konden inwoners ideeën ter verbetering van de afvalinzameling in gemeente Veere ach-

terlaten. Meer dan 100 respondenten gaven hun mening. In onderstaande alinea zijn de sugges-

ties samengevat. De volledige lijst met suggesties is te lezen in de bijlage. 

 

De meeste opmerkingen gaan over de hoeveelheid verzamelcontainers die beschikbaar zijn voor 

het PD-afval en ander afval. Veel respondenten zien graag meer plekken waar zij hun PD-afval 

kwijt kunnen en/of dat de PD-containers vaker geleegd worden. Ook wordt meerdere malen ge-

vraagd om een textielcontainer en een luiercontainer. Sommigen willen graag ondergrondse con-

tainers voor restafval. Ook veel opmerkingen worden er gemaakt over de wens van een PD-

container voor aan huis, het gratis verstrekken van PD-zakken en het toevoegen van metalen 

verpakkingen aan de PD-stroom. Een significant aantal suggesties ten slotte gaat over een an-

dere frequentie van de afvalinzameling. Vooral in de zomermaanden hebben inwoners last van 

stank en ongedierte. 
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5. Effect op scheidingsrendement  

 
Het effect op het scheidingsrendement kan worden vastgesteld door de nul- en de effectsituatie 

met elkaar te vergelijken. De effectsituatie is de proefperiode van oktober 2018 t/m juni 2019.  

 

De nul-situatie verschilt in Oostkapelle. Die voor het restafval is vastgesteld aan de hand van de 

inzamelcijfers die er zijn van de dinsdaginzameling in het jaar ervoor. Deze route is echter niet 

hetzelfde als de inzamelroute tijdens de proef, waardoor er een verschil ontstaat in het aantal 

aansluitingen. Ook de te vergelijken maanden komen niet helemaal overeen. Daarom zijn alle 

gegevens omgerekend naar kilo per aansluiting per jaar. Dit geldt ook voor het GFT-afval. Van 

het PD-afval zijn er alleen cijfers van november tot juni in plaats van oktober tot juni, ook die zijn 

omgerekend naar gemiddelden per aansluiting per jaar.  

 

Het omrekenen naar ‘per aansluiting per jaar’ is representatiever dan naar ‘per inwoner per jaar’, 

omdat in Oostkapelle ongeveer een derde van de huizen in het proefgebied niet permanent be-

woond wordt. Sommige aansluitingen zijn namelijk een vakantiewoning, het is dan lastig het aan-

tal ‘inwoners’ te bepalen.  

 
Restafval 

De hoeveelheid restafval per aansluiting per jaar is gedaald van 333 kilogram voorafgaand aan 

de proef tot 247 kilogram per aansluiting in de proefperiode (al omgerekend naar een jaar). Dit is 

nog exclusief het aanbod grof restafval dat op de milieustraat wordt aangeboden. In 2018 was dit 

op gemeenteniveau 46 kilogram grof restafval per inwoner (gecorrigeerd voor toerisme). Uit-

gaande van 2,3 inwoners per huishouden (gebaseerd op CBS cijfers) betekent dat 106 kilogram 

per aansluiting. Het fijn restafval is op gemeenteniveau 361 kilogram per aansluiting per jaar. 

 
GFT-afval 

In de proefperiode en omgerekend naar een jaar was de hoeveelheid ingezameld GFT-afval in 

Oostkapelle 276 kilogram per aansluiting. In vergelijking met het jaar ervoor is er 15 kilogram 

meer GFT-afval apart gehouden per aansluiting, want in dezelfde periode in 2017-2018 was dit 

(wederom omgerekend naar een jaar) 261 kilogram. Het GFT-afval is op gemeenteniveau 237 

kilogram per aansluiting per jaar. 

 
PD-afval 

De hoeveelheid PD-afval is gestegen van 19 kilogram per aansluiting per jaar voorafgaand aan 

de proef tot 22 kilogram per aansluiting per jaar in de proef. In heel gemeente Veere is het aan-

bod PD-afval gemiddeld 25 kilogram per aansluiting per jaar. 

 

Inwoners van gemeente Veere kunnen PD-afval aanbieden zonder registratie. Daardoor is niet 

bekend waar de inwoners van Oostkapelle hun PD-afval aanbieden. Het is daarom niet met ze-

kerheid te zeggen dat het aanbod van PD-afval in Oostkapelle achterblijft bij de rest van ge-

meente Veere. Dat geldt ook voor het aanbieden van glas.  

 
Glas 

De hoeveelheid glas is gedaald van 48 kilogram per aansluiting per jaar voorafgaand aan de 

proef tot 41 kilogram gedurende de proef. In heel gemeente Veere is het aanbod glas gemiddeld 

50 kilogram per aansluiting per jaar. 

 
Papier en overige afvalstromen 

Papier wordt in Oostkapelle ingezameld door de Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente 

Oostkapelle. De hoeveelheid ingezameld papier in Oostkapelle wordt niet apart bijgehouden. Het 

papier van Oostkapelle wordt namelijk deels met Vrouwenpolder ingezameld. Ook is niet bekend 
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wat de inwoners van Oostkapelle van de afvalstromen zoals textiel en papier hebben aangebo-

den, of wat inwoners van Oostkapelle naar de milieustraat hebben gebracht. Bij de milieustraat 

vindt geen registratie plaats van adres of woonplaats. 

 

Over de doelstelling van 75% hergebruik in 2020 en maximaal 100 kilogram restafval per inwoner 

per jaar kan aan de hand van deze proef geen conclusie worden getrokken. Dit omdat er gere-

kend is met het aantal aansluitingen in plaats van het aantal inwoners. Doordat ongeveer een 

derde van de aansluitingen vakantiewoningen betreft, is het aantal kilogram niet goed om te re-

kenen van aansluitingen naar inwoners. Daarnaast is het hergebruik niet goed te berekenen om-

dat van sommige afvalstromen (voor Oostkapelle) geen cijfers voorhanden zijn.  

 

Onderstaande grafiek laat het resultaat zien van restafval, GFT-afval, PD-afval en glas. Er is een 

forse daling te zien van het restafval, die niet verklaard kan worden door de toe- en afname van 

de andere afvalstromen. 

 

 
Grafiek 10: Hoeveelheid restafval, GFT-afval, PD-afval en glas in kg per aansluiting per jaar  
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6. Registratie en beloning 

In Oostkapelle ontvangen de inwoners € 3 per keer dat zij de restafvalcontainer niet  buiten zetten, 

met een maximum van 9 keer (in de proefperiode zijn er 20 inzamelronden). Dit wordt achteraf 

verrekend met de afvalstoffenheffing. Op de vraag of de beloning een reden is om het afval beter 

te scheiden, antwoordde een grote meerderheid van niet in de enquête; maar liefst 69% van het 

aantal respondenten. Hoeveel inwoners hebben tijdens de proef hun container niet iedere inza-

melronde aan de straat gezet? En is dit dan ook minder dan voorheen? 
 
Wat zeggen de cijfers? 
Voor het berekenen van het aantal aanbiedingen van de restafvalcontainer(s) per aansluiting, 
moesten de containers voorzien worden van een sticker met chip. Inwoners is gevraagd de rest-
afvalcontainer op 2 oktober 2018 aan te bieden zodat ZRD de restafvalcontainer kon voorzien 
van de sticker met chip. De chip registreert vervolgens of een restafvalcontainer ter lediging is 
aangeboden.  
 
In de proefperiode was het gemiddelde aanbiedpercentage van de restafvalcontainer 57% per 
inzamelronde. In dezelfde periode van 2017-2018 was het aanbiedpercentage van Oostkapelle 
67% (niet precies hetzelfde gebied). Daar is dus toch een daling te bemerken die erop wijst dat 
de beloning wel enige invloed heeft, ondanks wat de inwoners in de enquête zeggen. In heel 
gemeente Veere verschilt het aanbiedpercentage overigens. Gemiddeld is dit 86%, maar er zijn 
wezenlijke verschillen tussen dorpen waar veel of weinig toerisme is. In dorpen met weinig toe-
risme ligt het percentage hoger. 
 
Het proefgebied van Oostkapelle bevat 1.178 aansluitingen. 1.038 adressen boden hun container 
1 of meerdere keren niet aan en ontvangen een beloning. Hiervan hebben 121 adressen 2 of 
meer containers. In de tabel hieronder de verdeling van de beloningen te zien. Deze wordt per 
container uitgekeerd. De gemeente beloont haar inwoners in Oostkapelle in totaal met €24.525. 
 

 

Aantal keer Aantal Aantal Aantal keer Aantal Aantal

niet aangeboden containers adressen Bedrag niet aangeboden containers adressen Bedrag

63 7 1 € 189 8 3 1 € 24

27 3 2 € 162 8 2 5 € 120

24 4 1 € 72 8 1 74 € 1.776

18 3 1 € 54 7 2 2 € 42

18 2 65 € 3.510 7 1 51 € 1.071

17 2 3 € 153 6 2 1 € 18

17 3 3 € 153 6 1 35 € 630

16 2 3 € 144 5 3 1 € 15

15 2 3 € 135 5 2 1 € 15

14 2 6 € 252 5 1 48 € 720

13 2 4 € 156 4 2 3 € 36

13 3 1 € 39 4 1 31 € 372

13 6 1 € 39 3 2 1 € 9

12 2 2 € 72 3 1 46 € 414

11 2 3 € 99 2 2 3 € 18

10 2 2 € 60 2 1 50 € 300

9 2 494 € 13.338 1 2 1 € 3

9 1 2 € 54 1 1 87 € 261

€ 24.525
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Medewerking inwoners belangrijk 
Tijdens het chippen van de restafvalcontainers is gebleken dat het belangrijk is dat de inwoners 
goed geïnstrueerd zijn. Op 2 oktober 2018, de dag dat de gemeente de inwoners van Oostkapelle 
vroeg de containers buiten te zetten, stond slechts 50% van de containers buiten. Deels omdat 
niet alle eigenaren thuis waren, maar ook omdat het chippen gepland stond op een ledigingsdag. 
Veel inwoners haalden hun bak weer naar binnen zodra deze geleegd was, waardoor de ZRD 
deze later op de dag niet meer kon chippen. Dit had tot gevolg dat de ZRD ook twee weken later 
nog een groot aantal containers chippen, alsook de inzamelronde erna. Het chippen kan dus 
beter op een andere dag dan een ledigingsdag.  
 
Tijdens de proef zag de ZRD dat de chips niet altijd meer op de container zaten. Dit maakte het 
lastig om het precieze aantal ledigingen te registreren. Bij een eventuele invoering van diftar is 
dit problematisch, omdat het kans biedt op vervuiling van de database. Het volgen van een pro-
tocol (rondom het plaatsen van nieuwe chip) zorgt ervoor dat het adressenbestand met de ledi-
gingen zuiver blijft. Zo weet de gemeente precies wie wat moet betalen, of in het geval van deze 
proef, wie welk bedrag uitgekeerd krijgt.   
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7. Conclusies 

 

7.1 Ervaringen inwoners 

Restafval 

- Slechts 35% biedt de container elke inzamelronde aan.  

- 38% biedt de container eens in de vier weken aan en 25% doet dit nog minder vaak.    

- De inzameling van restafval tijdens de proefperiode krijgt gemiddeld een 8,0. 

- 69% ziet de beloning niet als reden om beter afval te scheiden.  

 
Andere afvalstromen 

- 19% van de inwoners is het PD-afval beter gaan scheiden sinds het begin van de proef.  

- 68% van de inwoners brengt het PD-afval een of meerdere keren per week naar de onder-

grondse container.  

- De meeste Duitstalige respondenten brengen het PD-afval 1 keer per 4 weken of minder vaak 

weg.  

- 13% van de inwoners is het GFT-afval beter gaan scheiden. 

- Papier, glas, textiel en grof afval op de milieustraat zijn de inwoners in vrijwel dezelfde mate 

blijven scheiden. 

- Ongeveer de helft van de inwoners (54%) zamelt het oud papier en karton het liefste los, 

gebundeld of in dozen aan huis in.  

 

Overige bevindingen 

- Ongeveer de helft van de inwoners (56%) vindt het belangrijkste aspect van de afvalinzame-

ling dat het goed is voor het milieu. Zo’n 29% vindt lage kosten het belangrijkste. 

- 45% heeft geen voorkeur tussen het betalen per keer of achteraf geld terug krijgen. 32% geeft 

aan afval beter te scheiden als per keer betaald moet worden.  

 

7.2 Scheidingsrendement  

- De hoeveelheid restafval is gedaald van 333 naar 247 kilogram per aansluiting per jaar.  

- Het scheidingspercentage kan niet uitgerekend worden omdat het aanbod van alle afvalstro-

men en het aanbod op de milieustraat afkomstig van Oostkapelle niet bekend is.  

- In de proefperiode en omgerekend naar een jaar was de hoeveelheid ingezameld GFT-afval 

in Oostkapelle 276 kilogram per aansluiting. In vergelijking met het jaar ervoor is er 15 kilo-

gram meer GFT-afval apart gehouden per aansluiting. 
- De hoeveelheid PD-afval is gestegen van 19 naar 22 kilogram per aansluiting per jaar. 
- De hoeveelheid glas is gedaald van 48 kilogram per aansluiting per jaar naar 41 kilogram.  
- Het effect voor de papierinzameling is niet te meten omdat de hoeveelheid ingezameld pa-

pier in Oostkapelle niet apart wordt bijgehouden.  

 

7.3 Beloning als prikkel 

In de enquête zeggen de meeste respondenten dat de beloning geen prikkel is om minder vaak 
de restafvalcontainer aan de straat te zetten. Echter, het gemiddelde aanbiedpercentage is aan 
de lage kant: gemiddeld 57% per inzamelronde ten opzichte van 67% in een vergelijkbare peri-
ode ervoor. In andere gemeenten zet zo’n 80% de container iedere inzamelronde aan de straat. 
Daarnaast is er een redelijk forse daling te zien in het aantal kilogram restafval tijdens de proef 
ten opzichte van het jaar ervoor. Dat wijst erop dat de beloning toch een prikkel is voor de inwo-
ners van Oostkapelle. De gemeente beloont de inwoners van Oostkapelle met €21.360 in to-
taal. 
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Bijlage - Suggesties en opmerkingen van inwoners  

 
Heeft u nog ideeën ter verbetering van de afvalinzameling in gemeente Veere of in uw dorp? 

 Meer afvalbakken langs de straat 

 Container voor papier 

 Geen verandering in huidige situatie! Minder legen gaat niet werken. 

 Gaat prima zo 

 Per straat container klusteren 

 Papieren in containers ophalen 

 In de zomermaanden wekelijks GFT inzamelen i.v.m. bederf door warme weer. 

 Container voor PD-afval zit vaak vol dus vaker legen. Zeker in de zomer.  

 Ja, zorg voor betere GFT inzameling. Na 2 weken kruipen de maden uit de bak. Verzamel 

wekelijks het GFT.  

 graag zou ik zien dat blik en bierdorpjes (metaal) in dezelfde baak gaan als plastic. Dit ge-

beurt in Almere met succes 

 laagdrempelig houden 

 als gemeente eens controleren wat inwoners allemaal in hun afvalbak gooien wat geschei-

den had kunnen worden, inwoners hierover aanspreken (beboeten) 

 ondergrondse container voor spaarlampen, batterijen, frituur vet /olie. Emté had deze ser-

vice, Jumbo niet. 

 "- plasticcontainer of 't dompje vernieuwe + container voor plastic afval" 

 bekend maken dat er een papiercontainer bij de lispeltuut staat / glas en plastic afvalbakken 

ter beschikking stellen aan mensen thuis, dan scheiden ze het waarschijnlijk thuis al beter 

 meer plastic en glas containers elke wijk 1 

 papier container graag, dan kan ik papier buiten opslaan 

 de opening van de container voor plastic is best klein. Grote tassen afval kunnen er niet in 

een keer in. 

 andere containers die niet zo snel omwaaien 

 ondergrondse restafval containers per straat. Zodat je 's zomers de restafval sneller kan 

weg doen ivm ongedierte 

 blik scheiden 

 in de zomer en herfst 2 weken gft 1 week restafval 

 zorg dat de plastic container in gebruik is en vaker geleegd wordt 

 ik heb ook een vakantiehuis aan de Hoge Weide en zou graag dezelfde ondergrondse con-

tainers willen hebben dan aan het oosterpark. Plastic, glas, overig. 

 de plastic container kan regelmatig niet worden geopend omdat iemand er een te volle zak 

in gedaan heeft. Het duurt soms dan meerdere dagen voordat dit verholpen is, sneller han-

delen door gemeente. 

 stimuleren op enige wijze inzameling van plastic apart, met een financiële prikkel zoals nu 

met gewoon afval wordt gedaan 

 in het centrum van Oostkapelle een textielcontainer plaatsen. 

 in de (vakantie)huizen en op campings meerdere prullenbakken zodat mensen 't daar niet in 

1 bak mikken 

 ja, wanneer je die bak niet meer gebruikt dan ook stoppen met het heffen van belasting hier 

over. 

 beschikbaar stellen van zakken voor plastic en pd afval 

 papier en karton vaker op halen / of container erbij. Plastic is teveel aanwezig bij producten. 

Te weinig afvalverzamelpunten / of container erbij of meer afval punten 

 kleding, textiel container in de buurt 
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 scheiding plastic laten ophalen en daarvoor plastic zakken beschikbaar stellen 

 een container voor papier zou een uitkomst zijn 

 blikjes? 

 bakken voor metaal voorwerpen zoals blik etc > nu restafval 

 Tijdens mijn dagelijkse wandelingen in het buitengebied raap ik (waar ik bij kan) het zwerf-

afval op. Zakken vol heb ik al opgeraapt en weggebracht. In de straten en wegen waar ik 

niet kom, zie ik, als ik langs fiets, het zwerfafval nog liggen. Is hier een oplossing voor? 

 betere inzameling mogelijk voor bedrijven. papier/karton nu erg kosten en plastic onmogelijk 

 ondergrondse containers voor restafval en 1 x per 3 weken GFT container ophalen 

 papier container 

 plastic verzamelen ook ophalen 

 meer voorlichting en bewustwording over hoe en waarom men moet scheiden 

 afvalcontainers die beter afsluiten. Momenteel veel last van ongedierte dat door de kieren 

krijpt. Om die reden plaats ik de restafval. GFT afval vaker aan de straat dan nodig is! 

 meer plaatsen voor storten plastic afval in oostkapelle 

 betere inzameling mogelijk door bedrijven papier en karton zijn nu erg kostbaar. Plastic in-

zameling door bedrijven onmogelijk. 

 geen extra container voor b.v. papier 

 minder plastic artikelen verkopen, e.v.t. meer papier, herbruikbare zakken laten ontwerpen 

 een bak voor plastic naast restafvalbak en gftbak 

 geen extra containers 

 plastic afval 1x in de 2 weken in de straat (aan huis) ophalen 

 het zou fijn zijn als je iets groter glas kwijt zou kunnen bij de glasbak 

 in de wijk Halve Maanste, Poolsterstraat, Orionstraat graag ondergrondse container voor 

glas en pd/plasticafval 

 een grotere GFT container vind ik erg belangrijk i.v.m. de grootte van mijn tuin! 

 in het hoog seizoen vaker rest afval ophalen i.v.m. stank, in het laagseizoen minder vaak 

 ik heb er een hekel aan om met mijn afval te moeten slepen omdat het vies is. Dus alles 

wat aan huis kan worden opgehaald is prima! 

 Zorgen dat plastic en glas op tijd geleegd worden 

 papiercontainer bij Jumbo 

 afvalverzameling in de Dorpstraat plaatsen 

 een ondergrondse container met pers voor blikken. Deze houden we nu ook apart, maar 

moeten we inleveren op de milieustraat 

 meer inzamelpunten in de kern Oostk. en in de zomer vaker legen omdat ze dan vaak vol 

zijn 

 dat het plastic wordt opgehaald 

 inzameling 1 keer per 2 weken 

 container voor vetten 

 statiegeld op de flessen die ze weggooien 

 plastic afval inzamelen aan huis 

 zie 11 - repareren! 

 graag verzamel container voor blik en/of metaal 

 ondergrondse container met kaart 

 kan blik gescheiden worden? 

 "- ook op de stranden afval scheiden 

 plastic container aan huis ipv restafval container" 

 Ondergrondse containers met toegangspas per huishouden! Afvalbakken zijn achterhaald 

en vervuilend 
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 aparte container voor plastic die ook door gemeente wordt opgehaald 

 graag meer containers voor PD 

 niet belonen: geen goede zaak 

 meer grijs minder groen bv in de winter 

 ik mis nog een manier om blik in te zamelen 

 samen met een bewoner de inhoud van de container bekijken 

 het op starten van een werkgroep die bv 1x per week zwerfafval opruimen in eigen dorp 

 uitbreiding, openbare innamepunten 

 kleinere bakken 

 er is geen bak voor blikjes in het dorp 

 een textielcontainer in het centrum van het dorp 

 meer plastic-afvalbakken of frequente legen. Deze zijn vaak vol, met name die bij de super-

markt. 

 een container per huishouden voor het plastic 

 zo weinig mogelijk voedsel laten verpakken in plastic, de supermarkten geven weinig keus 

 schoonmaak van de containers 

 plastic via kliko of daarvoor bestemde plastic zakken (zie zuid Beveland) 

 graag de container terug i/d supermarkt Oostkapelle, waarin we energie zuinige lampen 

kunnen lozen 

 vakantie huizen meer info en of meer containers voor plastic papier etc. 

 container apart voor plastic / oud papier. En dan 1x per maand alles ophalen 

 gft ophalen iedere weer in de zomer maanden vanwege stankoverlast 

 stand: gescheiden glas/plastic, geen plastic zakken maar goed te legen bakken (geschei-

den) 

 gft afval in de zomer iedereen week ophalen ivm warmte 

 een papier container plaatsen voor mensen die meerdere keren per maand van hun papier 

af willen. 

 meer bakken of grotere voor plastic afval zin vaak te vol 

 dat de gft kliko wel 1x per 2 weken geleegd kan worden, vooral in de zomer maanden 

 container voor luiers en voor drankkarton 

 de containers voor plastic sneller legen 

 Gooi alle ondergrondse containers open zoals in de gemeente Vlissingen en bij stort ook 

afvalzakken weg mogen gooien 

 houdt de bestaande containers steeds toegankelijk! 

 we missen een punt voor batterijen/lampen/frietvet etc. Vroeger bij supermarkt > nu bij 

Jumbo niet meer! 

 gratis zakken voor het plastic afval of container 

 een container voor textiel in oostkapelle 

 vaker gft ophalen, zeker in de zomer 

 een luier container zou heel fijn. Hierdoor zouden wij nog beter kunnen scheiden 

 een extra plastic container die regelmatig geleegd wordt 

 ondergrondse plastic containers vaker legen. Komt te vaak voor, dat plastic troep naast 

container staat. 

 Ik zou liever een container voor plastic en PD afval aan huis hebben. Bouw de plastic inza-

melpunten om tot restafval inzamelpunt, waarbij je met een plasje de container kan openen. 

Betalen per storting 

 ik mis in oostkapelle nog een mogelijkheid tot het inzamelen van blik 

 zorg voor gratis plastic zakken voor het inzamelen van plastic en drankkartons bv af te ha-

len bij de supermarkt 
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 inzamelpunt plastic net als ijzer waar direct gecashed kan worden heeft meer toekomst. 

Plasticsoep. Zie statiegeld op flessen dat werkt. Bij de oud ijzerboer wemelt het van men-

sen die hun oude metalen aanbieden. Dit kan ook voor plastic, hard , zacht, gekleurd etc. 

 afvalinzamelingspunten op tijd legen (glas/plastic) 

 metaal afval (blikjes deksels) gaan in de restafval container, Deze zouden ook bij plastic 

kunnen en via magneten worden verwijderd. Dit is wel al zo in andere gemeentes 

 meer ondergrondse containers, nu moet je met auto er naartoe, slecht voor milieu 

 Kleinere afvalcontainer, veel te groot voor 1 persoon. moet keuze in zijn! 

 Als de gemeente kiest voor betaling per lediging gaat dat dan ook gelden voor mensen die 

hun afval in een ondergrondse container met pasjes systeem deponeren? 

 meer afvalpunten in de wijken 

 blik wordt niet apart gesorteerd? 

 Van Belgische herkomst zijnde hadden wij in Antwerpen eveneens de mogelijkheid tot ge-

scheiden ophalen van metalen verpakkingen oa conservenblikken. Dit soort afval kon sa-

men met plastic en drankkartons aangeboden worden als PDM AFVAL ( Plastic, Drankkar-

tons en Metaal). Aangezien het blik magnetisch is kan het bij de verwerking in het recycla-

gebedrijf gemakkelijk gescheiden worden van plastic en drankkartons middels een groot 

magneet. Alweer minder restafval voor de grijze container... een kleine Belgische hint ! 

 ben tevreden 

 neen, alles zoals nu plaatsvindt is goed 

 Inzamelpunt voor frituurvet, olie was er op het dorp voorheen bij de EMTE. Nu deze super-

markt Jumbo is geworden is die mogelijkheid er niet meer. Heel prettig als hiervoor weer 

opnieuw een inzamelpunt komt.  

 Wij gebruiken onze woning als recreatiewoning. Dat betekent dat wij soms al een week van 

te voren de container buiten moeten zetten. Het zou handig zijn als wij ergens anders het 

restafval naar toe kunnen brengen 

 Centrale Textiel en blikcontainer 

 Ondergrondse containers in iedere straat die 1x per week geleegd worden  

 Ik ben van mening als de gemeente een aparte papiercontainer beschikbaar stelt er door 

nog meer mensen en beter papier wordt gescheiden en aangeboden. 

 Ik snap niet dat in een nieuwe wijk (zoals schulenburg in Oostkapelle) geen ondergrondse 

containers zijn geplaatst. 

 De duo bak weer terug zodat elke week het tuinafval en restafval word opgehaald en een 

extra bak dat de plastic en kartonnen drinkpakken worden opgehaald,verder hoop ik dat er 

in nederland een aantal plastic verwerkingsbedrijven komen zodat wij het milieu niet onno-

dig hoeven te vervuilen om ons plastic te vervoeren naar indonesia dit vind ik echt een 

groot probleem!!! 

 "Na zeer veel doden is er een asbest wet gekomen.Nu nog op dit niveau, wereld wijd,  een 

plastic wet. Ga je daar op concentreren en laat de brave burger (de laatste schakel) met 

rust" 

 "Het zou goed zijn als je in een bijzondere situatie (vakantie en warm weer) restafval zou 

kunnen aanbieden bij de mileustraat. Evt. Tegen betaling." 

 extra container bij de supermarkt (grote zakken passen nauwelijks in het persapparaat) 

 Ik vind het een zeer goed idee om een vergoeding aan te bieden om mensen te stimuleren. 

Echter wij legen daardoor de restcontainer 1x in de 4 weken. In de wintermaanden gaat dit 

qua hygiëne en geur net. In de zomer is dit een vieze bedoening. Te meer omdat wij ge-

noodzaakt zijn er luiers in te gooien. De gemeente hier al eens over gecontacteerd of er 

een mogelijkheid is voor luierinzameling. Die is er niet. Gezien oostkapelle zeer veel jonge 

gezinnen heeft lijkt mij het een kleine moeite met veel nut om ergens een luiercontainer 
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neer te zetten, eventueel in samenwerking met pampers? In grote steden is deze mogelijk-

heid er al wel.  

 "Ja, Bij de ondergrondse containers een bord plaatsen waar je papier kunt brengen. Nu ligt 

het er vaak naast, vakantie/ mensen vragen vaak waar kan ik dat brengen. De wil is er wel." 

 Textielcontainer en blikcontainer 

 huiscontainer voor plastic 

 "Er is geen duidelijke en goede regeling voor grof afval (dik hout, oude tuinmeubelen, ma-

trassen etc.) De labiel kleine bakken (en met name de groene bakken) vervangen door de 

grotere bakken en de ophaalfrequentie verlagen. Er is geen goede oplossing voor ander-

soortig afval als verfblikken, batterijen, vetten etc. Verdwijnt nu waarschijnlijk in de grijsbak 

en wellicht sporadisch naar de milieustraat." 

 "1. Mogelijkheid voor aanbieden frituurvet en lampen. 2. Plastic en glasbak op kortere af-

stand van huis (bv parkeerplaats eikenlaan/berkenlaan Oostkapelle)." 

 In Oostkappelle komt het voor dat de plasticcontainer vol zit. Misschien vaker leegmaken. 

Bekijken per seizoen 

 Mis centrale inzameling, naast glas en plastic, van papier en metalen. Blik gaat nu bij 

rest...!? Naar de stort brengen is ook niet milieuvriendelijk... en ouderen gaan dat ook niet 

doen.... zelfde voor verf ed. 1blikje gaat de container in ipv naar de stort. Moet dus makkelij-

ker.  

 Graag per 2 weken afhalen gezien 2 kinderen met pampers die in de container belanden 

die matig afsluit en met de zomer in het vooruitzicht dat niet erg aangenaam is.   

 "Verkopers stimuleren juiste verpakking te kiezen. Ipv geld terug, een 2-malige schoon-

maakronde te bieden als gemeente; alle lege containers worden dan gereinigd. In zomer 

periode is dit geen overbodige luxe. (Ik bied container daarom wekelijks aan, je krijgt anders 

snel stank en beestjes overlast. Dit hoor ik ook uit kern waar container minder geleegd 

wordt.)" 

 Plastic afval aan huis ophalen.  

 Beschikbaar stellen van gratis plasticzakken voor het plastic afval. Net als andere gemeen-

ten zoals op kamperland 

 "Zeker niet minder vaak de grijze en groene container laten legen. Beide stinken nu al en 

gaan enorm stonken wanneer dit maandelijks wordt. De maden kruipen er nu al uit zodra 

het iets warmer wordt!Dit wordt een erg onhygienisch gebeuren! En dus absoluut niet ge-

wenst in een “ontwikkeld” land als nederland" 

 Meerdere ondergrondse afval container 

 Niet nog meer containers thuis 

 "De groene bakken sluiten niet goed. Daarom snel last van maden ondanks wekelijks 

schoon maken. Dit weerhoud mij van het losse etensafval te scheiden.  

 Plastic container op het dorp is vaak vol voordat hij geleegd wordt. Het stimuleert mensen 

tot minder inzamelen of volle zakken er voor zetten." 

 Wij willen in elk geval géén extra containers aan huis (huidige twee als maximum). 

 Pas om 9.00 beginnen met het legen van de afvalbakken, dan hebben de mensen even de 

tijd om deze aan de straat te zetten, nu gebeurt dat vaak al de vorige avond omdat niet ie-

dereen vroeg opstaat, en dit is eigenlijk tegen de regels! 

 Bij de containers in het centrum van het dorp zou ook een papier/karton inzamelcontainer 

kunnen staan. Vakantiegangers vragen daar wel eens om 

 "Rekening houden met de hoeveelheid mensen per huishouden. Zodat de restafval ieder 

week opgehaald wordt." 

 Een 'versnipperaar' voor kunststof afval voor thuisgebruik. 
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 Per wijk een ondergrondse container waar iedere bewoner zijn afval naartoe moet brengen 

zodat de vuilnisauto niet elke straat meer hoeft te doen maar enkel een paar wijken. Zo no-

dig kan dit ook met een passysteem zodat je betaald naarmate je afval is en afvalstoffen-

heffing van de baan kan. Gr 

 Een extra plastic container bij mij in de buurt ;-)  

 Begin bij de bron: De Producenten! 

 Het ziet er goed uit, nu is het nog een kwestie van minder verpakkingsafval produceren.  

 Er wordt te weinig PD-afval gescheiden. Het is dan ook erg duur om hier de verzamelplaat-

sen voor te gebruiken.  

 Een container voor PD-afval 

 Container voor PD-afval 

 Bitte keine zusätzliche Tonne mehr für Plastik oder Papier. Zwei Tonnen sind genug. Das 

übrige Angebot mit Containern und Zompe ist ausreichend. Problem: Abreise nach Duits-

land am Sonntag. Wann darf man die Restmülltonne auf den Duinweg stellen? 

 

Als u nog aanvullende opmerkingen wilt maken of bepaalde vragen wilt toelichten, dan kunt u 
dit hieronder doen: 

 Eerdere correspondentie over deze actie hebben wij niet ontvangen.  

 Het is onmogelijk om minder vaak of containers te laten legen. Huidige situatie handhaven.  

 bedrijven beter controleren op afval. Particulieren die verhuren ook beter controleren, ook 

i.v.m. toeristenbelasting 

 Ik wil geen extra bakken voor plastic of oud papier 

 Er is rechtsongelijkheid tussen inwoners die kamers verhuren en die een appartement ver-

huren. Laatstgenoemde moeten terecht dubbele heffing betalen terwijl kamerverhuur dat 

niet hoeft. Bovendien is er in de wijk 'afvalshopping', vaste bewoners gaan op zoek naar af-

valbakken en dumpen daar hun afval in.  

 Wat mij betreft komt er niet nog zo een bak bij in de tuin voor papier of plastic ofzo. 2 van 3 

bakken vind ik al te veel. Duo-bak was ik meer tevreden over. 

 vaak hebben we meer plastic dan restafval. Misschien daar een container voor en restafval 

een hele kleine? 

 1 persoon heeft minder afval en ik vind de container zwaar 

 vraag 11: begint bij producent / aankoopgedrag 

 eens een goede keuze maken voor afvalcontainers die hij harde wind niet omvallen! 

 het probleem met 1x per 4 weken restafval is dat het gaat stinken, zeker in de zomer, vlie-

gen en maden 

 restafval aanbieden in de milieustraat is ook milieubelastend, transportkosten 

 afvalproef in Oostkapelle, ik verwijs naar uw schrijven van 5 juni 2019, wij wonen duinweg 

67. De restafval / gft afval bakken staan op de hoek vd straat. Gezien de afstand van de af-

valbakken zouden we graag daarvoor een pas krijgen, gezien onze gevorderde leeftijd.  

 vraag 10 - liever geen extra container er bij. Je kan oud papier gewoon aanbieden in karton-

nen dozen. 

 enquête online > papier besparing 

 wat mij betreft mag de zwarte container weg in de parken en restafval zelf in de kleine mili-

eustraat aan de duinweg brengen 

 gewoon geen plastic produceren 

 ik vraag me af of de enquête zin heeft aangezien de rest van NL alles apart scheid op last 

vd gemeente. Wij gaan daar ook naartoe ongeacht deze enquête  

 hoe wordt er omgegaan met de afval in de ondergrondse containers? 

 niet bekend dat proef afvalscheiding t/m juni duurde 
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 ik ben niet mobiel genoeg om restafval naar de container te brengen 

 vakantie huizen moeten gecontroleerd worden veel papier/glas etc zit in de container hier 

tegen optreden 

 beter bekend maken wat er met vodden moet gebeuren 

 zie vraag 12 : ik snap niet waarom alles daar in 1 container gaat? 

 zorg dat Veere predicaat schoonste (ook wat betreft zwerfvuil) gemeente van Nederland 

krijgt! 

 nog 1 of 2 inzamelpunten per dorp, meer voor plastic en glas misschien? 

 wanneer je de bak niet aanbied dan stoppen met het moeten betalen 

 de ruimte waar ondergrondse containers staat beter schoonhouden. (oosterpark) Er staan 

vaak afval, mogelijk van zomerhuisjes. Ook rommel die de mensen naast de bak laten val-

len. Bij grote hoeveelheden bel ik de gemeente om hen er op te attenderen 

 wat betreft de vakantiewoning is de hoeveelheid afval moeilijk te minderen. Liever beide 

containers elke week ophalen ivm stankoverlast. 

 gft afval hoort uit milieu overweging elke week opgehaald te worden, rest afval idem dito, 

regel met matig opgehaald te worden kosten omslaan! 

 om en om per week gft afvalbak / restafval voldoet prima! 

 centraal punt voor het legen van de afvalcontainers ipv op straat, wat nu het geval is, de 

straat is al smal en wordt nu alleen maar smeller. (schulenburg oostkapelle) 

 voorstel: in de zomer maanden juli en augustus restafval om de 14 dagen ophalen. De an-

dere 10 maanden 1x per 4 weken 

 de supermarkten er op wijzen dat ze veel te veel plastic verpakkingen gebruiken 

 voorkeur voor een PD afval container aan huis. Nu steeds een rommelige en onhygiënische 

verzameling van PD afval 

 te weinig mogelijkheden om afval (plastic en drankkarton) te storten 

 met een baby/peuter is het niet mogelijk om eens per 4 weken restafval op te halen. Luiers 

kun je nergens anders kwijt en gaan behoorlijk ruiken. 

 een textiel container wordt gemist in oostkapelle 

 het betreft een kantoorpand 

 de vriendelijkheid van de reinigingsdienst verdient een compliment 

 in de media wordt steeds verteld dat het moeilijk is het ingezamelde afval te verwerken om-

dat er zoveel verschillende plastic soorten zijn. Het lijkt me goed om minder verschillende 

soorten plastic te gebruiken waardoor er meer kan worden gerecycled. Een taak voor de 

verpakkingsindustrie! 

 deze enquête is bestemd voor vaste bewoners deze bungalow wordt voor vakanties ge-

bruikt 

 als de mensen een beloning krijgen om minder afval in de bak te doen gaan ze het gewoon 

ergens anders dumpen! dus geen goed systeem! 

 waarom geen blik? 

 Bestaande regelingen voor de milieustraat niet wijzigen zodat je altijd zonder kosten afval 

kunt brengen 

 van gemeente wege plastic zakken aanbieden om plastic afval in te verzamelen. Sommige 

gemeenten in Nederland doen dat al jaren. Men zal dan meer plastic aanbieden. 

 bij mij wordt geen oud papier opgehaald terwijl dat wel op de kalender staat. Hoe zit dat? 

 wij zijn benieuwd of het gescheiden plastic ook echt volledig wordt verwerkt / recycled 

 afval ophalen en scheiden op een bepaalde manier en niet geregeld veranderen 

 afvalbakken voor hondenpoep 

 voorstander van: bewoners laten betalen per aangeboden afvalcontainer. De veel gebruiker 

betaald het meest 
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 ik vind deze proeven zinvol en een stimulans om bewuster bezig te zijn met het huishoude-

lijke afval 

 wij brengen blik naar de milieustraat. Wat zijn de 'spelregels' voor blik in de gemeente 

Veere? 

 Kliko's zijn vervuilend, waaien om, nemen ruimte in beslag. Plaats ondergrondse contai-

ners! 

 de traagheid van het doorvoeren van besluiten + handhaving 

 terugbetalen komt alleen ten goede aan de mensen die een vakantiewoning hebben en 

mensen die "fout" inzamelen dus: in de groefafval zooi. Gewoon houden zoals het was, ene 

week groen andere week rest 

 Wij betalen veel afvalstoffenheffing dubbel. Wij moeten K.F.F.F. met kosten laten afvoeren. 

Onbillijk daar hier al verwijderings-bijdrage van is betaald. 

 vraag 4 vind ik een onduidelijke vraag, wat is 1 en wat is 10. Ik ben zelf tevreden over onze 

eigen afvalscheiding wat mij verbaasd is dat de ondernemingen, de maatschappij met zo 

veel onnodige verpakkingen aanbiedt. Ik denk dat daar ook veel meer winst is uit te halen. 

 gaarne een plastic of papier in mijn buurt. 

 ik hoop dat we geen extra container gaan krijgen, want we hebben geen ruimte om er meer 

dan twee neer te zetten 

 met name voor de grotere gezinnen met jonge kinderen is een 2 wekelijkse leging zeker ge-

wenst 

 ik zou een container voor restafval, gft, plastic en papier willen 

 Bepaalde vragen had ik 2 opties in kunnen vallen bijv. vraag 9 - A/C, vraag 10 - A/B 

 Er staat wel eens glas en plastic naast de containers op het dorp dan zijn die vol. misschien 

toch wat vaker laten legen 

 "Vraag 5: in de zomer gaat gft in de bak die als eerste geleegd worden. Vraag 1: in de zo-

mer 1x per 2 weken, ook al zit er maar 1 zakje in" 

 de oud papier inzameling gebeurt iedereen laatste zaterdag van de maand, zo laten. 

blauwe bak is een sterf huis. Constructie voor de verenigingen die er nu actief mee bezig 

zijn. 

 druk uitoefenen om statiegeld in te voeren voor kleine flesjes ook. Zie: statiegeld alliantie, 

gemeenten 

 dat het gft in de zomermaanden iedere week word opgehaald 

 het zou goed zijn als er ook iets was om blokjes in te leveren 

 deze proef was wel in de wintermaanden. Alleen met pasen warm, denk dat het in de zomer 

meer keer wordt aangeboden 

 en hoe zit het als andere mensen bij jouw bak hun afval gooien? 

 graag meer de ondergrondse container voor plastic bij de regio bank ledigen 

 Plastic afval moet in doorzichtige zakken worden aangeleverd, als de gemeente die ver-

sterkt heb je geen zwarte/grijze zakken meer. Of stap over op een container die huis aan 

huis wordt opgehaald. 

 Draai de dop van lege flesjes los, als afval ivm de lucht die weg kan 

 Omdat mijn huishouding uit 1 persoon bestaat is het ophalen voor restafval 1 keer per 

maand voldoende. In de zomermanden zet ik de gft ba elke week in de winter maanden 

niet. Misschien kan daar ook naar gekeken worden 

 IVM mijn leeftijd wordt het steeds moeilijker om de bakken schoon te houden. Is het moge-

lijk om met een iets hogere heffing schoonspuiten inclusief te maken? Om de paar keer na 

het legen zou wel goed zijn tegen het verspreiden van bacteriën en ziektekiemen! Vooral in 

de zomer!  

 in de zomer is 1x per 4 weken ophalen van restafval misschien te weinig ivm hygiëne en 

stank! 
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 Deze proef is in de wintermaanden en het voorjaar gedaan, terwijl in de zomermaanden 

veel meer restafval is vanwege logeerpartijen of een andere leefstijl. Daarom vindt ik deze 

afvalproef niet correct! 

 Wel opletten: als grijze container minder gevuld wordt is hij nog meer gevoelig voor het om-

waaien bij harde windstoten. Dit was van bij het begin van de invoering van de 2 aparte 

containers (restafval en gft) reeds een probleem. Blijkbaar heeft de test met verzwaring 

door een metalen bodemplaat het niet gehaald. Komt er nog een andere oplossing ? Dank 

U voor uw belangstelling en onze inspraak . 

 Bij vraag 9 heb ik “hoge service” ingevuld omdat ik van mening ben dat goede scheiding 

van afval het milieu dient. Als de gemeente hiervoor goede fasciliteiten biedt heeft niemand 

meer excuus om niet te scheiden en kan de inzameling optimaal gebeuren. 

 Gratis plasticafvalzakken verstrekken. Deze doorzichtige zakken zijn helaas slecht te ver-

krijgen. Verspreiding door doos bij supermarkt of aan ieder huishouden aantal verstrekken 

door gemeente of speciaal uitgifte machine met pasje  

 Zie vorige opmerking over luiers. En met 1x ophalen in 4 weken van restafval wordt dit in de 

zomermaanden zeer vies, wij zouden daardoor in de zomermaanden weer terug moeten 

naar 1x in de 2 weken,  zonde gezien de container dan voor een kwart gevuld zou zijn...  

misschien hier een oplossing voor?  Verder super goed initiatief! Dank. 

 Ga zo door. 

 "Wat kost de administratieve verwerking? Tweemans bezetting afvalwagen nodig? Worden 

alle afvalstromen ook afzonderlijk verwerkt?" 

 "Groenbak voor tuinafval in (groei)seizoen volstrekt onvoldoende voor tuinen boven formaat 

stadstuintje. Huidige afvalbakken zijn ongeschikt, waaien om, deksels open etc. Wordt ook 

niets aan gedaan!" 

 Het zou fijn zijn als ik in de supermarkt of bij de milieustraat speciale afvalzakken voor plas-

ticafval kan krijgen. Nu doe ik het in restafvalzakken maar die zijn niet doorzichtig. In mijn 

vorige woonplaats was het gebruikelijk dat deze zakken beschikbaar gesteld werden! 

 Wij zijn voor principe van de vervuiler betaald, dat misbruik van andermans afvalbak zo 

goed mogelijk wordt voorkomen en het aanbieden van afval zo laagdrempelig mogelijk is. 

 Wij staan 100 % achter de milieu doeleinden. van de Gem. Veere 

 Inzameling moet gratis blijven! Betalen bast bedrag is beste anders is er winst te halen bij 

afval dumpen.  

 De proefperiode Oostkapelle lijkt mij juist om deze manier in de toekomst afval in te zame-

len. 

 Huidige afval containers (kliko) zijn met wat wind zeer slecht en vallen zo om! 

 Meerdere ondergrondse afval container 

 Geen extra containers thuis (voor papier, plastic, kleding etc.) 

 Rest afval iedere week 

 Het is niet wenselijk dat plasticafval door erkocht wordt naar lage loonlanden. Bij voorkeur 

transparantie over de afvalverwerking, van al het afval. 

 Mijn hoeveelheid restafval is in de proefperiode niet gedaald. Bij het 1x per 2 weken inza-

melen had ik een halve container vol. Nu is deze volledig gevuld, met hierbij als nadeel dat 

deze vrij zwaar wordt. Afval verminderen begint mijns inziens een paar stappen eerder, na-

melijk het produceren van minder afval. Voornamelijk verpakkingen van vlees zoals gehakt 

en kip kunnen volgens mij met een minder grote verpakking toe. Ze zijn zo groot voor het 

optisch effect, je lijkt dan meer te hebben. Als burger ben je gebonden aan die verpakkin-

gen. Ook verpakkingen zoals kruidenmixen kunnen met minder toe. Waarom moet dat 

zakje in een kartonnen doosje? Zo zijn er veel dingen die niet bij de burger maar bij super-

markten en producten zoals Unilever moeten worden gelegd. 
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 Voor een gezin met jonge kinderen is het niet te doen om luiers langer dan 2 weken in de 

container te hebben het is veel afval en niet hygiënisch.  

 In de zomer restafval 1 maal per 4 weken is niet om te doen. Stank, maden enz...... 

 Inzameling van plastic en papier is omslachtig 

 Ons huis is een vakantiehuis 

 "Insgesamt ist die Abfallentsorgung nahezu perfekt gelöst.danke. " 

 Milieustraat in Serooskerke is prachtig 




