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1. Inleiding 

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

scheiding. Dit sluit aan bij het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) waarin de overheid koerst op 

maximaal 100 kilogram 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 

volgen 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 kilogram restafval per inwoner 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 restafval ophalen 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 gemeente breed invoeren van de 
methode tijdens de proef. 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 vakantiepark Het Kustlicht te Zoute-
lande. Vanaf 1 oktober 2018 konden de eigenaren en huurders van de woningen op het park oud 
papier en karton apart wegbrengen. Dit kon in de nieuwe, speciaal daarvoor bestemde papier-

containers. De proef is uitgevoerd van oktober 2018 t/m juni 2019. In totaal gaat het om 481 
aansluitingen die gebruik konden maken van de papiercontainers in de proefperiode. De ge-
meente koos voor Het Kustlicht als proefgebied vanwege het grote aantal vakantiewoningen in 

de gemeente Veere, en omdat papier ook in vakantieparken een grote afvalstroom is. 

 

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 Het Kustlicht is afkomstig uit de bestanden van gemeente Veere. Het 

aantal aansluitingen waarmee gerekend wordt is 481. Hierbij moet rekening worden gehouden 

met het feit dat er veel verschillende huurders zijn van deze woningen, naast de eigenaren die er 

soms ook zelf verblijven. 

 

Inzamelcijfers 

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

afval inzamelt in gemeente Veere. De ZRD ontvangt de cijfers van Wielemaker, een onderaan-

nemer van de ZRD die in Het Kustlicht het afval inzamelt . Er is gekeken naar de inzamelcijfers  

van het oud papier en karton, het restafval, PD-afval en glas. Het aanbod op de milieustraat is 

niet meegenomen, omdat hierbij niet kan worden vastgesteld welk afval vanuit Het Kustlicht komt 

en welk afval uit de overige kernen van de gemeente Veere afkomstig is. 

 

Ervaringen eigenaren vakantiewoningen 

De ervaringen van de eigenaren van de vakantiewoningen zijn achterhaald met behulp van een 

enquête. Omdat niet alle aangeschreven eigenaren 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 (in-

schatting nauwkeurigheid). De mate waarin het ‘werkelijke getal’ kan afwijken van het in de uit-

komsten gevonden getal, is afhankelijk van het aantal respondenten. 

 

Om representatieve en betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de resultaten van beleids-

matig steekproefonderzoek is een dusdanig aantal respondenten nodig zodat bij een betrouw-

baarheidsniveau van 95% de maximale afwijking van het werkelijke getal ten opzichte van de 

uitkomsten +/- 5% is. Bij de enquête hebben 184 van de 481 huishoudens gereageerd (38%). Bij 

deze aantallen bedraagt de maximale afwijking +/- 5.6%. Deze afwijking valt dus net buiten de 

marge. Bij het lezen van de bevindingen in het rapport moet hier rekening mee worden gehouden.  

 

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 eigenaren 

 

In vakantiepark Het Kustlicht in Zoutelande staan verzamelcontainers voor verschillende soorten 

afval. De eigenaren van de vakantiewoningen en hun huurders kunnen hun restafval, PD-afval 

en glas gescheiden aanbieden in de verschillende containers. Er zijn 12 containers voor restafval 

verspreid over het terrein, 1 voor PD-afval en 2 voor glas.  

 

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

- Op 2 verschillende plekken in het park plaatste de gemeente nieuwe papiercontainers. Daar 

kunnen de eigenaren van de vakantiewoningen en hun huurders hun papieren verpakkingen,  

karton, kranten en tijdschriften in kwijt. De containers zijn te openen met hetzelfde toegangs-

pasje als die voor de restafvalcontainers. 

- De inzameling van alle andere afvalstromen is niet gewijzigd. 

 

3.2 Communicatie voorafgaand en tijdens de proef 

Communicatie is een belangrijk ondersteunend instrument geweest om de bewoners / verhuur-

ders van Het Kustlicht te informeren over de veranderingen. Daarnaast is de communicatie ge-

richt op het stimuleren van het minder aanbieden van restafval en het daardoor bijdragen aan 

een beter scheidingsgedrag en vermindering van de hoeveelheid restafval. De belangrijkste com-

municatie-acties benoemen we hier.  

 

Overleg met VvE 

Voorafgaand aan de proef heeft de gemeente meerdere malen contact gehad met Vereniging 

van Eigenaren en namens hen met de beheerder van het park om de proef in goede banen te 

leiden.   

 

Bewonersbrieven en nieuwsbrieven 

- Nieuwsbrief over de start van de proef in oktober 2018 en een kaartje met de locaties van de 

verschillende verzamelcontainers. De nieuwsbrief is vertaald in het Duits.  

- Op de verzamelcontainers zijn stickers geplaatst met de daarbij behorende afvalstroom, de 

stickers zijn ook vertaald in het Duits.  

- Brief met een uitnodiging deel te nemen aan de enquête (tevens in het Duits) aan het einde 

van de proef met daarbij de vragenlijst die gratis geretourneerd kon worden met een ant-

woordenvelop.   

 

Digitale ondersteuning 

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

over de proef.  

- Er is een speciaal emailadres aangemaakt om vragen te stellen.  
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4. Ervaringen eigenaren vakantiewoningen in proefwijk 

 

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

eigenaren ontvingen hiervoor aan het einde van de proef (begin juli 2019) een enquête. Wanneer 

we het hebben over eigenaren, refereert dit naar de respondenten van de enquêtes. Soms spre-

ken zij namens zichzelf, soms namens hun huurders. Er waren in totaal 184 respondenten (waar-

van 67 Duitstalig); een respons van 38% op 481 huishoudens. 

 

4.1 Typering proefwijk 

De proefwijk Het Kustlicht typeren we aan de hand van de grootte van de vakantiewoning. 

 

Aantal personen per vakantiewoning  

De meeste vakantiewoningen in Het Kust-

licht zijn geschikt voor 4 tot 6 personen. 

 
 
 
 
 
      
Grafiek  1: aantal personen 

 

 

 

4.2 Oud papier en karton 

Minimaal 79% van de eigenaren geeft aan dat zij het oud papier en karton naar de nieuwe pa-

piercontainers wegbrengen. Op de vraag met welke frequentie zij van de papiercontainer gebruik  

maken, is geen eenduidig antwoord. De meeste eigenaren antwoorden 1 keer per week, maar dit 

is een vijfde van het aantal respondenten. 

 

30% voert het oud papier en karton anders af dan via de papiercontainer, met name stoppen zij 

het papier in het restafval of ze nemen het mee terug naar huis.  

 

 
 

Grafiek  2: Aantal aanbiedingen 
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Manier van aanbieden  

Iets meer dan de helft (51%) van de eigenaren maakt een doos eerst plat alvorens deze in de  

papiercontainer te stoppen. 19% scheurt de doos in stukken en een klein aantal gooit de doos 

direct in de container als dit past. De 12% ‘Anders’ geeft wederom aan het bij het restafval te 

stoppen of de doos mee naar huis te nemen. Een enkeling gebruikt de doos om ander oud papier 

in te verzamelen aan huis. 

   

Grafiek  3: Wat doet u – of uw huurder – met een kartonnen doos? 

 

Rapportcijfer voor inzamelen  

De papierinzameling in Het Kustlicht krijgt van de eigenaren gemiddeld het cijfer 7. Bijna de helft  

geeft de inzameling een 8 of hoger. De Duitstaligen waarderen de inzameling net wat  beter: 7,2 

ten opzichte van een 6,8 door de Nederlandstaligen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek  4: Rapportcijfer   
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4.3 Restafval 

De meeste eigenaren/ huurders bieden het restafval 1 tot 4 keer per week aan. Sommigen zelfs 

iedere dag. Verder schetst de grafiek een verdeeld beeld: 

 
Grafiek  4: Aanbieden restafval. 

 

Op de vraag of men het restafval ook wel eens op een andere manier afvoert, antwoordt een 

grote meerderheid (86%) van niet. Sommigen zeggen het mee te nemen naar de milieustraat in 

Serooskerke of het in de auto mee naar huis te nemen.  

 

De inzameling van restafval krijgt met een 7,9 een hoger rapportcijfer dan de inzameling van oud 

papier en karton (7). Een ruime meerderheid (71%) waardeert de inzameling met een 8 of hoger.   

 
Grafiek  5: Rapportcijfer inzameling restafval. 

 
 

4.4 Het scheiden van afval 

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

helft (51%) dat zij papier en karton beter zijn gaan scheiden. 32% hield het papier en karton al 
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Grafiek  6: Afval scheiden 

 

 

4.5 Afvalstoffenheffing 

Een kleine meerderheid van de eigenaren geeft aan dat het ze niet uitmaakt welke optie de ge-

meente kiest bij de vraag wanneer ze het afval beter gaan scheiden: bij betaling voor iedere 

storting of bij teruggave van geld achteraf. Bijna een derde (28%) geeft aan beter te zullen schei-

den als zij voor iedere storting moeten betalen. Zij die hun antwoord toelichten zeggen over het 

algemeen dat ze geen invloed hebben op wat hun huurders doen (en dus ook niet op het aantal 

stortingen).  

 
 
Grafiek  7: Wanneer gaat u afval beter scheiden en biedt u minder restafval aan? 
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4.6 Suggesties van inwoners 

Tot slot konden inwoners ideeën ter verbetering van de afvalinzameling in het vakantiepark ach-

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

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

 

Veruit de meeste suggesties (plusminus 45 opmerkingen) gaan over het ontbreken van de mo-

gelijkheid om GFT-afval apart te houden. Ze vragen om groencontainers of aparte plekken waar 

het tuinafval verzameld kan worden. Daarnaast zijn er een stuk of 25 respondenten die ook graag 

een PD-container zien op Het Kustlicht. Ten derde ziet men graag dat de papiercontainer vaker 

geleegd wordt. Er zijn ook een aantal respondenten die helemaal tevreden zijn met de huidige 

inzameling. 
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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 nulsituatie is vastgesteld aan de hand van de inzamelcijfers  die er zijn van de verschillende 

afvalstromen in het jaar ervoor. Omdat niet alle maanden overeenkomen (van PD-afval en rest-

afval mist de maand oktober 2017), zijn alle cijfers omgerekend naar gemiddelden per aansluiting 

per jaar, in plaats van een vergelijking tussen de perioden oktober tot en met juni 2017-2018 en 

2018-2019. Dit geeft wel een vertekend beeld wat betreft de jaarcijfers, omdat de drukke zomer-

periode niet wordt meegenomen. In de zomer wordt doorgaans flink meer afval aangeboden. Dit 

heeft gevolgen voor de aanname van de hoeveelheid kilogrammen per jaar. 

 

Daarnaast is het omrekenen naar ‘per aansluiting per jaar’ representatiever dan naar ‘per inwoner 

per jaar’, omdat in het vakantiepark de woningen niet permanent bewoond worden en dus ver-

schillen in grootte van ‘huishouden’ omdat het aantal vakantiegangers nooit hetzelfde is . Als hier-

onder wordt gerefereerd aan ‘inwoner’ dan wordt hiermee de bewoner van een vakantiewoning 

bedoeld, ongeacht of dit de huurder is of de eigenaar. 

 

Ook heeft de hoeveelheid afval op een vakantiepark te maken met het aantal verhuurde wonin-

gen. Het is daardoor moeilijk vast te stellen of de hoeveelheid afval gedaald is (of gestegen) 

vanwege het scheidingsgedrag, of vanwege minder (of meer) verhuurde woningen.  

  

Oud papier en karton 

In de proefperiode en omgerekend naar een jaar was de hoeveelheid ingezameld papier in Het 

Kustlicht 9,8 kilogram per aansluiting. In totaal boden de inwoners  volgens de gemeente 3.220 

keer oud papier aan, dat is gemiddeld 12 aanbiedingen per dag in de proefperiode en 7 aanbie-

dingen per aansluiting. Het ingezamelde oud papier en karton is op gemeenteniveau 159 kilogram 

per aansluiting per jaar (gebaseerd op CBS cijfers en vermeerderd met 2,3, de gemiddelde huis-

houdgrootte in de gemeente Veere). 

 

Restafval 

De hoeveelheid restafval per aansluiting per jaar is gestegen van 152 kilogram voorafgaand aan 

de proef tot 161 kilogram per aansluiting in de proefperiode (al omgerekend naar een jaar). Dit is 

exclusief het aanbod grof restafval dat op de milieustraat wordt aangeboden. Er zijn geen cijfers  

beschikbaar hoeveel (rest)afval er vanuit Het Kustlicht naar de milieustraat gaat.  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 396 kilogram per aansluiting per jaar.  

 

PD-afval 

De hoeveelheid PD-afval is gestegen van 5,8 kilogram per aansluiting per jaar voorafgaand aan 

de proef tot 7,9 kilogram per aansluiting per jaar in de proefperiode. In heel gemeente Veere is 

het aanbod PD-afval gemiddeld 23 kilogram per aansluiting per jaar.  

 

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

bekend waar de eigenaren van de vakantiewoningen in Het Kustlicht (of hun huurders) hun PD-

afval aanbieden. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen dat het aanbod van PD-afval in Het 

Kustlicht achterblijft bij de rest van gemeente Veere. Dat geldt ook voor het aanbieden van glas.  
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Glas 

De hoeveelheid glas is licht gedaald van 40,8 kilogram per aansluiting per jaar voorafgaand aan 

de proef tot 40,2 kilogram gedurende de proef. In heel gemeente Veere is het aanbod glas ge-

middeld 76 kilogram per aansluiting per jaar. 
 

Doelstellingen 

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 . Iedere aansluiting op Het 

Kustlicht is een vakantiewoning die per week een verschillend aantal inwoners kan hebben of 

helemaal geen inwoners als de woning niet is verhuurd. Daardoor is het niet mogelijk de hoeveel-

heid restafval weer te geven per inwoner per jaar.  

 

Daarnaast is het hergebruik niet goed te berekenen omdat van sommige afvalstromen (bijvoor-

beeld van het textiel, hout of metalen) geen cijfers voorhanden zijn. Het afval dat de eigenaren of 

huurders naar de milieustraat brengen, wordt namelijk niet geregistreerd op adres. Ook is er geen 

sorteeranalyse gemaakt van het restafval op Het Kustlicht. Hierdoor is het niet bekend wat het 

percentage hergebruik hiervan is. 

 

Onderstaande grafiek laat het resultaat zien van restafval, oud papier en karton, PD-afval en glas. 

Er is een stijging te zien van het restafval, ondanks dat het oud papier apart aangeboden wordt  

en er meer PD-afval apart is ingezameld. 

 

 
Grafiek  8: Hoeveelheid restafval, oud papier en karton, PD-afval en glas in kg per aansluiting  

per jaar. 
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6. Conclusies 

 

6.1 Ervaringen eigenaren 

Oud papier en karton 

- De eigenaren of huurders van de vakantiewoningen aan Het Kustlicht bieden met verschil-

lende frequenties hun oud papier en karton aan.  

- De helft van de eigenaren geeft aan oud papier en karton beter te scheiden sinds de proef.  

- De helft van de eigenaren maakt dozen plat voordat deze de container in gaan.  

- De inzameling van oud papier en karton krijgt het rapportcijfer 7.  

 

Restafval 

- De meeste eigenaren (34%) bieden 2 à 4 keer per week restafval aan. 

- De inzameling van restafval krijgt het rapportcijfer 7,9. 

 

Andere afvalstromen 

- 63% is GFT-afval niet beter gaan scheiden. Bij de suggesties werd het ontbreken van een  

mogelijkheid om GFT-afval aan te bieden door ongeveer een kwart van de eigenaren ge-

noemd. 

- 25% is glas beter gaan scheiden sinds de proef en 22% is PD-afval beter gaan scheiden. 

 

Afvalstoffenheffing 

- 38% maakt het niet uit of de gemeente kiest voor betalen per aanbieding van restafval of 

achteraf geld terug krijgen. Bij de opmerkingen wordt vaak genoemd dat men geen invloed 

heeft op het gedrag van de huurders. 

 

6.2 Scheidingsrendement  

- De hoeveelheid ingezameld oud papier en karton is sinds de komst van de papiercontainers  

9,8 kilogram per aansluiting per jaar.  

- In de proefperiode en omgerekend naar een jaar is de hoeveelheid ingezameld PD-afval ge-

stegen van 5,8 kilogram naar 7,9 kilogram per aansluiting per jaar. 
- De hoeveelheid glas is licht gedaald van 40,8 kilogram per aansluiting per jaar naar 40,2 

kilogram.  
- De hoeveelheid restafval is gestegen van 152 naar 161 kilogram per aansluiting per jaar. 

Over de relatie met de doelstelling van de gemeente Veere (100 kilogram per inwoner per 

jaar) kunnen geen uitspraken worden gedaan. Niet alleen omdat voor Het Kustlicht gerekend 

wordt met ‘per aansluiting per jaar’ in plaats van ‘per inwoner per jaar’, maar ook omdat de 

vakantiewoningen geen permanent bewoonde woningen zijn.  

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

men en het aanbod op de milieustraat afkomstig van het Kustlicht niet bekend is. 
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Bijlage: Suggesties en opmerkingen van inwoners  

 

Nederlandstalige enquête 

 in vakantieparken iets soepeler mee om gaan. mensen betalen al toeristenbelasting 

 meer inzamelpunten 

 meer plastic en papier inzamelpunten. die zitten namelijk vaak vol 

 plastic en groen apart kunnen aanleveren op het park. de bakken zitten regelmatig vol met 

snoeiafval 

 alles scheiden, ook het groenafval waar de gemeente mee gestopt is  

 ik mis nog een groencontainer 

 ook pd container bij kustlicht 1, kustlicht 2 is te ver en daar gaan de huurders niet naar toe 

 naast rest een groencontainer voor tuinafval 

 afvoer tuinafval centraal houden, nu moet ieder huis apart rijden 

 Het is onhandig dat je de container papier/karton met de druppel moet openen. Dit stort je 

namelijk vaak bij het weggaan van het park, moet je de druppel weer naar huis brengen (en 

dat doe je niet). Werken met codes is wellicht handiger 

 Containers voor oud papier/glas/kunststofverpakking staan op een zeer ongelukkige plaats. 

Er is geen goede parkeergelegenheid wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Laat huurders 

al het vuil op één centraal punt inleveren. Nu geregeld grofvuil bij de restafvalcontainers.  

 Bij ons thuis mag blik/ metaal ook bij plastic en drankkarton gevoegd worden. Jammer als 

blik en metaal in Veere nog bij restafval verdwijnt.  

 (Papier)containers tijdig legen. Bij een volle container wordt alles erlangs geplaatst.  

 Waar kan ik ''blik'' kwijt? 

 Plastic containers plaatsen en meer punten voor inzameling creëren  

 Aparte mogelijkheid voor GFT-afval aan te bieden 

 Ik hoop dat de proef goed bevalt en de situatie zo blijft 

 De papiercontainer is regelmatig vol dan zet men het afval ernaast. Dit gebeurt ook met 

plastic en restafval 

 Containers voor GFT plaatsen en voor plastic/blik. Hier dienen ook inzamelzakken voor be-

schikbaar gesteld te worden 

 Bestaande containers is al een hele verbetering. Alleen mogen de container-openingen wel 

een stuk groter zijn dan bestaand, ivm afvoer van vuilniszakken etc.  

 container voor plastic afval plaatsen. 

 Plasticafvalcontainer op Kustlicht I 

 Het is een groot gemis dat wij geen tuinafval op het park kwijt kunnem 

 Inzamelpunt plastic ook bij ingang Kustlicht 1. Plek om groen/tuin afval te verzamelen is niet 

aanwezig in park. 

 extra container voor plastic en bioafval 

 in hoog seizoen, feestdagen vaker legen 

 voor mij als parttime burger van Veere, prima! 

 Een aparte container voor GFT en plastic 

 op tijd leeg maken 

 Ja, gft kunnen we niet apart kwijt. Er ligt veel snoeihout in het park  

 er staat op het duinpark geen papier container, gft kan niet gescheiden worden 

 ja, meer plastic en papier containers 



 

 

 

Gemeente Veere 15 

 Hondenpoepzakjes door de gemeente beschikbaar gesteld, meer prullenbakken in het park 

om zwerfafval te voorkomen 

 plastic, ook apart aanbieden 

 Een plek voor tuinafval in de nabije omgeving of in het park. Nu gaat het in de restafvalcon-

tainer 

 naast alle restafvalcontainers ook papier/glas containers plaatsen.  

 groenafval en groot/klein afval. Veel mensen zeker huurders nemen niet de moeite of weten 

niet van milieustraat in serooskerke dus word dit bij en vaak naast de restafval container ge-

gooid. 

 Op meer plaatsen dichter bij de woningen gescheiden afvalinzamelingen mogelijk maken 

nu is geen keuze. 

 een plastic afval container op het park zou fijn zijn 

 Voor GFT afval ook nog een aparte afval unit op de huidige locaties laten installeren.  

 hoe meer 'inzamel punten' van verschillend afval hoe beter wordt gescheiden 

 container regelmatig legen ook in laagseizoen 

 aparte GFT inzameling en ook blikjes 

 mogelijkheid groenafval te storten 

 ook een aparte bak voor GFT afval 

 containers op plekken dichtbij naast elkaar, rest - karton- gft - plastic 

 aparte bakken voor GFT. stimuleren van composthopen.  

 'n plek voor tuinafval, bladeren, snoeiafval. meestal voert de hovenier dat afval af.  

 container voor GFT 

 informatieblad in Duits bij alles bakken plaatsen! 

 ik blijf het vreemd vinden dat GFT en restafval samen worden ingeleverd 

 Een container voor plastic en drinkpakken 

 Zeker GTF bakken plaatsen 

 Ja. biedt bij de ondergrondse containers voor restafval ook de mogelijkheid voor het aanbie-

den van glas en oud papier. Dat zal de scheiding bevorderen.  

 In het vakantiepark Kustlicht 2 mis ik op redelijke loopafstand speciale GFT-containers om 

vooral het vele tuinafval op milieuvriendelijke wijze te kunnen afvoeren. Nu moet dat bij het 

restafval worden afgevoerd, leidend tot zeer veel vuilniszakken. Als dat GFT-afval goed 

apart wordt ingezameld, is de werkelijke hoeveelheid restafval minimaal.  

 Graag ook GFT-scheiding in het park 

 Meer plastic afvalcontainers, groencontainers, en er een Molenstraat dichterbij komt, zodat 

ik geen 30 hoef te rijden met de auto om het afval weg te brengen.  

 Meer papier,plastic en glasbakken 

 Papiercontainer zit nu te snel vol waardoor rommel ontstaat naast container. Groter of re-

gelmatiger legen ook in laagseizoen 

 Oudpapier containers zijn te vaak vol (vaak door niet ingevouwen dozen!) 

 Verbeterde mogelijkheid voor aanbieden van groenafval op het park zou ons restafval sterk 

verminderen. Ook plastic op de plaats waar bv ook glas en/of papier kan worden aangebo-

den stimuleert ook die scheiding. 

 Het legen van de papier container kan beter: we hebben een paar keer meegemaakt, dat hij 

bommetje vol zat..... 

 Als verhuurder kan ik het gedrag van huurders niet beïnvloeden, enkel door belasting van 

het niet scheiden zou iets dergelijks mogelijk zijn, dit is echte administratief niet te verwer-

ken en volledig onpraktisch. Ter plekke betalen met pinpas voor iedere storting zou iets 
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kunnen zijn, anders het huidige belasting systeem gewoon handhaven.  Verder missen we 

groencontainers op het park, dus dat wordt en mag nu bij restafval gestort worden. Hier kan 

dus verbetering in. De oud papier container vrij toegankelijk maken zorgt ook voor betere 

scheiding. 

 Afvalcontainers voor kunststof/plastic 

 De containers voor het restafval worden tevens gebruikt voor snoeiafval. Da is oneigenlijk 

gebruik aangezien snoeiafval naar Serooskerke gebracht moet worden.  

 

Duitstalige enquête 

 de standplaats van de plasticcontainer is voor bewoners en huurders slecht, er moet een 

meer centrale plek komen 

 de scheiding van plastic zou moeten blijven. beschrijvingen op containers en prullenbakken 

in huis "elk inworp kost geld en grondstoffen" 

 er moet een nauwer plan komen over de afvalinzameling van de vakantiehuizen 

 werklui gooien ook hun afval in die container, anderen komen met bouwafval 

 het groenafval net als vroeger inzamelen 

 meer containers en groeninzameling 

 een compostbak voor groenafval zou gunstig zijn 

 tuinafval naar serooskerke brengen is een probleem 

 afvalinzameling is prima geregeld 

 groenbak ontbreekt 

 zoals het nu is vind ik het heel goed 

 plasticinzameling ook in kustlicht, voor papier is het vaak te klein 

 mensen zijn lui. als het meer kost, gaat het beter werken. de huidige situatie is hiervoor niet 

geschikt 

 Groencontainer plaatsen 

 Plastic container plaatsen 

 Waar is een oud-papier/kartoncontainer in Park Kustlicht? 

 Ik vind dat de gemeente de taak heeft om regelmatig te controleren of de containers er net-

jes bij staan en er geen afval rondslingert. 

 Er dienen op 2-3 plaatsen rondom de vakantiewoningen 5 categorieën afvalcontainers ge-

plaatst te worden: Papier/karton, GFT-afval, plastic/kunststof, glas en restafval 

 Het huidige systeem werkt prima 

 Nee, alles is erg goed geregeld. Overtollige zaken brengen we naar Serooskerke, als deze 

niet worden ingenomen door de kringloopwinkel 

 Een container voor plastic- en GFT-afval. Wij brengen ons groen afval naar de milieustraat. 

Andere eigenaren storten veel groen in de restcontainer 

 De bereikbaarheid van de plastic-container is erg slecht voor de woningen in Kustlicht I. Er 

dient een plastic-container geplaatst te worden bij de ingang van Kustlicht I, naast de glas-

/papier-container. De hoeveelheid plastic in mijn gezin is erg groot namelijk.  

 Een container voor GFT-afval 

 Groenafval wordt met dit systeem niet herbruikbaar, het dient apart ingezameld te worden 

 Tuinafval graag in de omgeving van het vakantiepark inzamelen, de milieustraat is veel te 

ver weg. 

 Op de plek waar glas en papier ingezameld word, graag ook een kunststof/plastic container 

plaatsen. 

 Meer afvalcontainers bij De Schakel 
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 Een container voor grof tuin/snoei-afval en gras 

 Het is natuurlijk lastig om de zelfde normen te hanteren voor bezoekers en vaste bewoners. 

Ik realiseer me dat er veel te verbeteren is op het gebied van afvalscheiding. maar zolang 

de infrastructuur niet of onvoldoende aanwezig is. vind ik een oplossing waarin alleen de 

eigenaar word belast niet geschikt. Het zou beter zijn om fabrikanten van verpakkingen bij 

de recyclingkosten te betrekken. Of de toeristenbelasting flink verhogen, en de extra inkom-

sten te laten overvloeien in het verwijderen van afval. 

 Er is veel plasticafval, is het mogelijk een extra plastic container bij te zetten.  

 Ik zou graag een tuinafval container willen zien. De transport van groenafval naar Seroos-

kerke is onrealistisch. 

 Veel mensen weten niet van de papiercontainer af en waar die staat. Te weinig informatie. 

Aantal personen moet in aanmerking genomen worden voor een eerlijke verdeling qua kos-

ten. 

 Groencontainer in het park 

 Groenafval container!!! 

 Het is een probleem met huurders, je hebt geen invloed hoe zij ermee omgaan. Bord aan 

de ingang van het park, waar de containers zich plaatsvinden. 

 Nu met de papiercontainer vind ik het goed. Voorheen hebben we ons oud papier naar 

Kustlicht gebracht. 

 Meer containers, magneetsleutel per huis 

 

 


