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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 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 Meliskerke en Mariekerke. In dit 

proefgebied haalt ZRD nog 1 keer per 4 weken het restafval op in plaats van 1 keer per 2 weken 

zoals in de rest van de gemeente. In de periode van 20 juli 2018 t/m 22 april 2019 is de proef met 

de verlaagde inzamelfrequentie uitgevoerd bij alle 526 huishoudens (1.470 inwoners).  

 

De keuze voor Meliskerke is gemaakt omdat het dorp representatief is voor andere dorpen in 

gemeente Veere. Het is daarmee een goede afspiegeling voor overig gemeente Veere om zo te 

testen of een verlaagde inzamelfrequentie een haalbaar inzamelsysteem is voor de gemeente.  

 

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. Ook dit voor-

afgaand en tijdens de proef.  
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2. Verantwoording 

 
Aantallen  

Het aantal adressen in Meliskerke is afkomstig uit de bestanden van gemeente Veere. Het aantal 

inwoners is afkomstig van het CBS (wijken en buurten 2018).  

 

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 alleen 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 Meliskerke wordt bijgehouden. Ook van de an-

dere afvalstromen is geen registratie bijgehouden omdat de inzamelwijze niet is gewijzigd. Ook 

is het aanbod op de milieustraat niet meegenomen, omdat hierbij niet kan worden vastgesteld 

welk afval uit Meliskerke komt en welk afval uit de overige dorpen of steden 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 66% (347 respondenten). Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%, 

een onderzoeksgroep van 526 huishoudens en 347 respondenten, is de maximale afwijking van 

het werkelijke getal ten opzichte van de uitkomsten +/- 3,1%. Met deze marges (bij beleidsmatig 

onderzoek maximaal 5% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) kunnen representatieve en 

betrouwbare uitspraken worden gedaan over de ervaringen van de huishoudens in Meliskerke.  

 

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 Meliskerke en Mariekerke 

1 keer per 2 weken ingezameld door middel van twee rolcontainers aan huis. Een grijze rolcon-

tainer voor restafval en een groene rolcontainer voor GFT-afval. Deze werden beide 1 keer per 2 

weken geleegd. Voor het aanbieden van PD-afval, glas en textiel maken de inwoners gebruik van 

ondergrondse containers die staan op diverse plaatsen in gemeente Veere. Papier wordt in Me-

liskerke ingezameld door de Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente Meliskerke en de 

P.K.N. Biggekerke/ Meliskerke.  

 

3.1 Wat is veranderd voor inwoners van het proefgebied? 

- De rolcontainer voor restafval wordt 1 keer per 4 weken geleegd.  

- Huishoudens met veel restafval vanwege meer dan één kind in de luiers hebben een pas om 

restafval weg te gooien in de ondergrondse container aan de Sivertstraat.  

- Huishoudens met incontinentiemateriaal maken eveneens gebruik van de ondergrondse con-

tainer aan de Sivertstraat.  

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

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

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

grondse container in het centrum van Meliskerke of naar een ondergrondse container elders 

in gemeente Veere. 

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

 

Samengevat laat het volgende plaatje de veranderingen in de proef zien voor de afvalstromen 

restafval, GFT-afval, PD-afval en papier.   

 

 
Afbeelding 1: De veranderingen in de afvalinzameling gedurende de proefperiode  
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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 creëren van draagvlak 

voor de verlaagde inzamelfrequentie van restafval en het daardoor bijdragen aan een beter schei-

dingsgedrag en vermindering van de hoeveelheid restafval.  

 

De belangrijkste communicatie-acties benoemen we hier.    

 

Informatiebijeenkomst 

Op 21 juni 2018 heeft een uitgebreide informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het dorpshuis in 

Meliskerke. Tijdens deze bijeenkomst is een presentatie gegeven over de proef; van de aanlei-

ding (waarom doen we dit) tot aan de planning en hoe daarna verder. Ook kregen inwoners de 

mogelijkheid om vragen te stellen. Aansluitend aan de informatiebijeenkomst hebben de inwoners 

van Meliskerke ingestemd met de afvalproef.  

 

Bewonersbrieven en nieuwsbrieven 

- Nieuwsbrief met de uitnodiging voor de informatieavond in juni 2018. 

- Nieuwsbrief met informatie over de afvalproef en het hoe en waarom in juli 2018. 

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

stuurd 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 het wegbrengen van PD-afval en de 

verlaging van de inzamelfrequentie van restafval ervaren en waarderen. De inwoners in de proef-

wijk hebben aan het einde van de proef (maart 2019) een enquête ontvangen. Wanneer we het 

hebben over inwoners, refereert dit naar de respondenten van de enquêtes.  

 

 

4.1 Typering inwoners 

De proefwijk Meliskerke 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 45 t/m 64 jaar. 

 
 
        
 

Grafiek 1: leeftijdsopbouw 

 

 

Huishoudgrootte 

De twee grootste groepen bestaan uit 2 per-

soons huishoudens en 4 of meerpersoons.  

 

 

 

     

  Grafiek 2: Huishoudgrootte 

 

 

 

Type bebouwing 

Ongeveer de helft van de inwoners is woon-

achtig in een vrijstaande woning. 95% geeft 

aan dat hun huis geen vakantiewoning of ka-

merverhuur betreft. 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3: Type bebouwing    
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4.2 Restafval 

Vrijwel alle inwoners bieden de container voor restafval elke inzamelronde aan (eens per vier 

weken). 58% geeft aan dat de container dan helemaal vol is. Bij zo’n 20% is de container voor 

driekwart gevuld.  

 

Iets meer dan de helft van de inwoners (55%) is tevreden over de inzameling van het restafval. 

39% vindt dat de container niet vaak genoeg wordt geleegd. Tussen de grootte van het huishou-

den en de mate waarin men tevreden of niet tevreden is met de inzamelfrequentie, is geen directe 

relatie waarneembaar. De inwoners die ‘anders’ hebben aangevinkt, noemen met name dat de 

frequentie in de zomermaanden te laag is vanwege stankoverlast en ongedierte.  

 

In de grafiek hieronder staan de resultaten. 

 
 

Grafiek 4: Tevredenheid inzameling restafval. 

 

21% geeft aan het afval wel eens op een andere manier af te voeren. Het  meest genoemde 

alternatief is de milieustraat. Overigens kan op de milieustraat alleen gescheiden afval aangebo-

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

 

Inwoners geven de inzameling van restafval één keer per vier weken gemiddeld het rapportcijfer 

6,1. Zo’n 36% geeft een onvoldoende, terwijl 39% een 8 of hoger geeft. De oude manier van 

inzamelen (één keer per twee weken) krijgt het rapportcijfer 8,0. Hier geeft 73% een 8 of hoger 

en slechts 8% een onvoldoende.  

 

4.3 PD-afval 

Zo’n 27% van de inwoners zegt de plastic verpakkingen en drinkpakken (PD-afval) beter te schei-

den sinds het begin van de proef. 68% van de inwoners hield het PD-afval al gescheiden voordat 

de proef begon.  

 

Vrijwel alle inwoners (92%) brengen het PD-afval naar de ondergrondse container in het centrum 

van Meliskerke. De meesten minimaal 1 keer per week. 11% neemt het PD-afval (ook) mee naar 

een supermarkt in een ander dorp. Slechts 1% houdt PD-afval nooit gescheiden. 

 

55%

39%

1%

13%

Ja, ik ben tevreden Nee, de container
wordt niet vaak
genoeg geleegd

Nee, ik weet niet
wanneer de container

wordt geleegd

Anders
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4.4 Andere afvalstromen 

In de enquête is gevraagd of inwoners beter zijn gaan scheiden sinds de restafvalcontainer min-

der vaak wordt geleegd. De meeste inwoners geven aan dat men GFT-afval, papier en karton, 

PD, glas, textiel en afval op de milieustraat al gescheiden hield voordat de proef begon.  

 

13% is GFT-afval beter gaan scheiden. Minder dan 10% is alle overige afvalstromen beter gaan 

scheiden.   

4.5 Toekomstige afvalinzameling 

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

ners vinden vooral lage kosten een belangrijk aspect van de afvalinzameling.  

 

 
 

Grafiek 5: Belangrijkste aspect afvalinzameling 

 
 

Voorkeur inzameling papier 

De meeste inwoners (54%) geven er de voorkeur aan dat het oud papier los, gebundeld of in 

dozen aan huis wordt opgehaald met een frequentie van eens in de vier weken. 28% ziet liever 

een andere manier van inzamelen. Men benoemt dan de huidige situatie waarbij het papier wordt 

opgehaald door de kerk en het wegbrengen van het papier naar een verzamelcontainer, al dan 

niet voor een goed doel.  

 

 

46%

20%

28%

6%

Lage kosten voor de
inwoner

(afvalstoffenheffing)

Hoge service
(gemak)

Goed voor het milieu Weet niet/ geen
mening

54%

16%

2%

28%

Los, gebundeld of
in dozen aan huis,
1 keer per 4 weken

Container aan huis, 1
keer per 4 weken

Weet niet/ geen
mening

Anders



   

 

 

10                                                                                             Gemeente Veere 

Grafiek 6: Voorkeur inzamelsysteem papier 

 

 

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. Van de inwoners in Meliskerke is 35% voorstander van dit systeem, 55% is tegen (met 

name vanwege angst voor afvaldumpingen) en 10% heeft geen mening. 

 

4.6 Suggesties van inwoners 

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

terlaten. 149 respondenten gaven hun mening. In onderstaande alinea zijn de suggesties samen-

gevat. De volledige suggesties zijn te lezen in de bijlage. 

 

Een derde van de suggesties gaat over een andere frequentie van de afvalinzameling. Vooral in 

de zomermaanden hebben inwoners last van stank en ongedierte. Overige suggesties gaan over 

meer ondergrondse containers, inzamelpunten voor luiers, het gratis verstrekken van PD-zakken 

en het toevoegen van metalen verpakkingen aan de PD-stroom. Ook geven inwoners aan dat de 

nieuwe bakken niet zwaar genoeg zijn en snel omvallen bij harde wind.   
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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 juli 2018 t/m april 2019.  

 

Voorafgaand aan de proef zijn de woningen in het buitengebied (Mariekerke) toegevoegd aan de 

inzamelroute Meliskerke. De nul-situatie is vastgesteld aan de hand van de inzamelcijfers voor-

afgaand aan de proef van Meliskerke inclusief Mariekerke. Dit betreft voor zowel gft-afval als voor 

restafval drie inzamelronden. Het gemiddelde van deze drie inzamelronden is omgerekend naar 

een hoeveelheid per inwoner per jaar. Voor restafval is dit naar verwachting een representatief 

cijfer. Dit is niet het geval voor GFT-afval. Het aanbod GFT-afval in de zomer is geen weerspie-

geling van het aanbod GFT-afval voor het hele jaar. Met name door seizoensinvloeden en weers-

omstandigheden.  

 

De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is gedaald van 130 kg per inwoner per jaar vooraf-

gaand aan de proef tot 101 kg per inwoner in de proefperiode en dan omgerekend naar een heel 

jaar. Dit is nog exclusief het aanbod grof restafval dat op de milieustraat wordt aangeboden. In 

2018 was dit 46 kg per inwoner per jaar (gecorrigeerd voor toerisme).  

 

Voor het berekenen van de hoeveelheid GFT-afval in de periode voorafgaand aan de proef is 

gebruik gemaakt van het aanbod GFT-afval van de overige permanent bewoonde woningen in 

gemeente Veere. Dit voor de periode juli 2017 t/m april 2018 en omgerekend naar een heel jaar. 

In gemeente Veere (permanent bewoonde woningen) is het aanbod GFT-afval in het jaar vooraf-

gaand aan de proef 161 kg per inwoner per jaar.  

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

liskerke 133 kg per inwoner per jaar.  

Verschillen door groeiseizoenen zijn van invloed op de hoeveelheid GFT-afval. Het is daardoor 

niet goed mogelijk de hoeveelheid GFT-afval van het voorafgaande jaar te vergelijken, dit mede 

vanwege de warme en droge zomer van 2018.  

 

De hoeveelheid PD-afval is gestegen van 12 kilogram per inwoner per jaar voorafgaand aan de 

proef tot 26 kilogram per inwoner per jaar in de proef. In heel gemeente Veere is het aanbod PD-

afval 14,7 kg per inwoner per jaar.  

 

Ook de hoeveelheid glas is gestegen van 34 kilogram per inwoner per jaar voorafgaand aan de 

proef tot 36 kilogram gedurende de proef. In heel gemeente Veere is de hoeveelheid 33 kilogram 

per inwoner per jaar, dit is inclusief glas van de toeristen. 

 

Papier wordt in Meliskerke ingezameld door de Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente 

Meliskerke en de P.K.N. Biggekerke/ Meliskerke. Oud papier wordt in één keer ingezameld in 

Meliskerke en Zoutelande. De hoeveelheid ingezameld papier in Meliskerke wordt niet apart bij-

gehouden. 

 

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

 

De doelstelling is 75% hergebruik in 2020 en maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per 

jaar. Op de milieustraat is 46 kg grof restafval aangeboden. Voor Meliskerke komt dan het totale 

aanbod restafval op 147 kg per inwoner per jaar. Daarmee wordt de doelstelling van 100 kg rest-

afval per inwoner per jaar niet gerealiseerd.  
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Het percentage hergebruik kan niet worden uitgerekend op basis van deze evaluatie. Het is niet 

bekend wat de inwoners van Meliskerke van de afvalstromen zoals textiel en papier hebben aan-

geboden. Van GFT-afval is geen goed te vergelijken cijfer beschikbaar en ook is niet bekend wat 

inwoners van Meliskerke naar de milieustraat hebben gebracht.  

 
Grafiek 8: Hoeveelheid restafval, GFT-afval, PD-afval en glas in kg per inwoner per jaar  
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6. Besparingen door de proef 

 
Gedurende de proef is in Meliskerke minder restafval aangeboden en meer PD-afval en glas. Van 

GFT-afval en oud papier is geen betrouwbaar resultaat beschikbaar. Zie daarvoor ook het voor-

gaande hoofdstuk. 

 

In totaal is door de proef in Meliskerke € 4.043 bespaard door de vermindering van de hoeveel-

heid restafval (minder verbrandingskosten) en de toename van de hoeveelheid PD-afval en glas 

(meer vergoedingen). Dit is een bedrag van € 7,69 per aansluiting.  

 
Door minder inzamelronden voor het ophalen van restafval is ook op de inzamelkosten bespaard. 

Deze besparingen zijn niet inzichtelijk gemaakt omdat het gaat over een gering aantal aansluitin-

gen in gemeente Veere. In Meliskerke en Mariekerke zijn 526 aansluitingen op een totaal van 

18.743 aansluitingen met permanente bewoning.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Meliskerke

Afvalstroom

meer/ minder 

aanbod in ton in 

proefperiode Besparing

Restafval -32 € -3.274

PD-afval 15 € -719

Glas 2,4 € -50

totale besparing proef Meliskerke € -4.043
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7. Conclusies 

 

7.1 Ervaringen inwoners 

Verlaging inzamelfrequentie restafval 

- 55% van de inwoners is tevreden over de inzameling van restafval tijdens de proefperiode.  

- Vrijwel iedereen biedt de container elke inzamelronde aan.  

- De inzameling van restafval tijdens de proefperiode krijgt gemiddeld een 6,1. 

- De inzameling van restafval in de oude situatie krijgt gemiddeld een 8,0.  

 

PD-container 

- 27% van de inwoners is het PD-afval beter gaan scheiden sinds het begin van de proef.  

- Vrijwel alle inwoners (92%) brengen het PD-afval naar de ondergrondse container in het cen-

trum van Meliskerke. De meesten minimaal 1 keer per week.  

 

Andere afvalstromen 

- 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. 

 

Keuze inzamelwijze papier 

- De meeste inwoners geven er de voorkeur aan om het oud papier en karton los, gebundeld 

of in dozen eens per vier weken te laten ophalen.  

 

Betalen per aanbieding 

- 55% is tegen een systeem waarbij moet worden betaald per aanbieding, met name vanwege 

angst voor afvaldumpingen. 

 

7.2 Scheidingsrendement  

- De hoeveelheid restafval is met 22% gedaald van 130 naar 101 kilogram per inwoner per 

jaar. Op de milieustraat is 46 kilogram grof restafval gebracht per inwoner per jaar (gecorri-

geerd voor toerisme). Daarmee komt het aanbod restafval op 147 kilogram per inwoner per 

jaar. De doelstelling van 100 kilogram per inwoner per jaar wordt niet gerealiseerd.  

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

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

- De hoeveelheid GFT-afval is in vergelijking met de permanent bewoonde woningen en om-

gerekend naar een jaar gedaald van 161 kg per inwoner per jaar naar 133 kg per inwoner per 

jaar in Meliskerke. Seizoensinvloeden hebben grote invloed op het aanbod GFT-afval. 
- De hoeveelheid PD-afval is gestegen van 12 naar 26 kilogram per inwoner per jaar. 
- De hoeveelheid glas is gestegen van 34 kg per inwoner per jaar naar 36 kg.  
- Het effect voor de papierinzameling is niet te meten omdat papier van Meliskerke wordt in-

gezameld samen met een Zoutelande.  
 

7.3 Besparingen door de proef 

Met de proef is € 4.043 bespaard door de vermindering van de hoeveelheid restafval en de toe-

name van de hoeveelheid PD-afval en glas.  
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Bijlage Suggesties van inwoners  

 

- Voor toeristen informatie in het Nederlands en Duits over afvalscheiding (ook verstrekken 

aan verhuurders zodat ze hun gasten goed kunnen informeren) 

- geen ideeën, maar wel meer voorlichting (Bv op een braderie) zodat mensen beter weten 

wat wel en wat niet ingezameld kan worden. sommigen denken bv dat chipszakken bij 

het plastic kunnen. En wat is plastic en wat is folie? ook zie ik veel mensen lopen met 

zwarte dikke vuilniszakken die milieuonvriendelijk zijn. Misschien zakken voor plastic af-

geven, zoals in andere gemeenten? 

- Zorgen  voor het ophalen van plastic en blik 

- Minimaal 1 x per 2 weken restafval inzamelen of betalen per aanbod. 

- Ja... Houd op met het duurder maken... Houd op met dat scheiden door de burgers, laat 

het bij de verwerker scheiden !... Zorg dat de grijze bak ELKE WEEK geleegd word en 

zadel burgers niet op met bakken vol maaien en stank. Anders zijn grote gezinnen ge-

dwongen (om hun kinderen te beschermen tegen stank, maaien en ziektes) om hun afval 

te dumpen ! Net als in Terneuzen... Het afval weer gemengd elke week ophalen, alleen 

glas wegbrengen naar een ondergrondse container. In Terneuzen en steeds meer an-

dere gemeenten hebben ze ontdekt dat gemengd wekelijks ophalen en het dan door een 

bedrijf laten scheiden, dat dat veel betere resultaten geeft. Service en gemak voor de 

bewoners, financieel voordeliger, betere resultaten en betere scheiding met zuiverder en 

schoner gescheiden afval als resultaat. 

- Vorige methode beviel me beter. Nieuwe containers zijn veel te groot voor eenpersoons 

huishoudens. Gevolg minder buiten en daardoor verlies op contract container reiniging. 

- Jammer dat we het niet in onze portemonnee merken dat de restafvalbak minder vaak 

wordt geleegd. Dit vind ik oneerlijk ten opzichte van andere dorpen waar wel alles elke 

keer wordt geleegd. 

- Oude systeem van 1 keer per 2 weken ledigen heeft de sterke voorkeur, eventueel met 

betaling per lediging. Zo kan ieder kiezen wat/wanneer en hoe vaak afval wordt opge-

haald.  

- Misschien luiers apart inzamelen 

- Ik ben geen voorstander van STANDAARD voor iedere inwoner nóg een container erbij 

Niet voor glas of papier of voor plastic. Als iemand dat wel wil, dan zelf aanvragen en 

betalen indien noodzakelijk. 

- In de warme zomermaanden een paar keer extra de GFT bak legen 

- afval in diverse (mooi weggewerkte) afzetcontainers op een centrale plaats in het dorp 

waar iedereen zijn afval in kan legen. event met pasjessysteem om veelvuldig dumpen 

te voorkomen 

- Een plasticcontainer aan huis zouden wij ideaal vinden. Het steeds maar slepen met 

zakken vuilnis (vies) vinden we niet fijn. Daarbij komt dat als je het vergeet er dagenlang 

ergens een zak met plastic afval in huis of schuur rondslingert. 

- Een centrale container waar blik ingezameld kan worden. 

- Mogelijkheden voor inzameling blik. 

- Het iedereen naar de zin maken is niet mogelijk. Toch wil ik meegeven dat gezinnen met 

een aantal kinderen problemen krijgen met deze manier van inzamelen (1 x per 4 weken). 

Onder andere door de hoeveelheid restafval, maar wat dacht u van de stank als een 

container met volle luiers 4 weken in de zomer staat te broeien en dat soort zaken? Laten 

we daarnaast als maatschappij gezamenlijk de kosten dragen van ons afval en niet de 

persoon laten betalen die het meeste afval produceert omdat deze bijvoorbeeld 4 kin-

deren heeft. 

- Een ondergrondse container voor restafval dichterbij onze straat.  

- Restafval om de 4 weken gaat prima, GFT wel graag om de 2 weken, dat om de 4 weken 

zou echt problematisch zijn. 
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- Terug naar oude systeem van 1 x per 2 weken restafval ophalen. dit ging prima. 

- Bij ons kan je ook aan de buren vragen of zij nog ruimte over hebben in hun bak. Dat is 

een groot goed. 

- Blink apart inzamelen 

- Gft container mag ook minder vaak geleegd. Allebei eens in de drie weken lijkt ons een 

goedemail compromis. 

- 2 keer in de maand container legen!! 

- mij is gezegd dat als je plastic in een grijze zak aanbied deze niet gerekend wordt als 

plastic maar rest afval. Ik gebruik deze zak ivm stinken van verpakkingen. Graag levering 

doorzichtige vuilniszakken wat in andere gemeente ook is. 

- grotere container die niet omwaaien 

- de proef 1x per maand geeft in de directe omgeving overvolle bakken wat resulteert in 

afval op straat. 

- ja, gewoon weer 1x p 2 weken afval inzamelen 

- aanbieden van producten aanpakken betreft verpakkingen / schillenboer / voddenboer/ 

oudijzerman? 

- kleinere bakken en wel iedereen week ivm stank en ongedierte 

- afvalinzameling zoals voor de proefperiode 

- zwaardere Kliko's deze waaien nu om! en zorgt voor ongevallen op fietspaden verschrik-

kelijk! 

- duidelijker aangeven bij container dat PD afval in doorzichtige zak moet 

- het schoon laten spuiten van de afvalcontainer in de maanden mei juli en september 

(standaard) 

- afval aanbieden bij afval verwerking met nascheiding installatie, zoals AVR Rotterdam. 

Dan word het ook gescheiden en kost het de bewoners geen afval problemen. 

- ook ondergrondse containers plaatsen in de kernen in het buitengebied 

- graag elke week of rest of GFT 

- kosten lager 

- goed gedrag belonen 

- graag iedere 2 of max 4 weken! De grootste vervuiler betaald het meest. Dus wie meer 

afval heeft > meer betalen. 

- Restafval 1 x per 3 weken i.v.m. de stank. Plus meer mogelijkheden voor het andere afval 

weg te brengen, dat maakt scheiden aantrekkelijker 

- milieu straat moet blijven, uiteindelijk kun je daar eventueel alles kwijt 

- Afvalbakken zijn te licht, worden omver geblazen door harde wind. De vorige bakken 

waren veel beter. - Nieuwe stevige bakken of oude terug. 

- goede alternatieven aanbieden voor luierafval want dan is 1x p 4 wkn niet toereikend 

- Het gaat goed zo 

- wij wonen hier niet vaak genoeg om daar een mening over te hebben 

- meer keren in de maand de kliko legen! 

- Restafval 2 x in de maand ophalen beter voor de grote gezinnen. In de zomer geen stin-

kende bakken voor de deur.  

- het oude systeem 

- 1x per 2 a 3 weken vooral 's zomers last van maden en stank 

- buitengebied plastic/ papier containers 

- oude regeling in ere herstellen. Als je door omstandigheden je restafval container niet 

kunt aanbieden. Dan heb je 2 maanden restafval. En dat gaat niet goed! 

- Misschien als voorheen duobak? Om de 2 weken gebeurt nu ook met GFT. 

- misschien in de zomer de restafval vaker dan 1x in de 4 weken ophalen? 

- gewoon elke 2 weken van container legen 

- Meer verzamelpunten = meer legen 

- In de zomer stinkt de gft-bak ontzettend! Dit zou voor mij in de zomermaanden elke week 

geleegd mogen worden. In de winter is dat niet nodig.  
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- om de drie weken 1 container, vier weken restafval is te laag 

- Gratis Pd-zakken om scheiding te stimuleren. 

- Ook oud papier container zodat ik niet op de kerk hoef te wachten.  

- het ophalen van restafval 1x in de 3 weken 

- Als ze van plan zijn 1 x in de 4 weken zou het in de zomer 1 x in de 3 weken moeten 

i.v.m. stank.  

- Blik container op dorp 

- Scheiden en ook bij afval verwerking.  

- Biologisch afbreekbare vuilniszakken aanbieden 

- een container voor het plastic afval niet milieu vriendelijk je moet er steeds mee naar een 

container elders, mensen gaan daar extra voor rijden. Wat is dan de opbrengst voor het 

milieu? nihil denken wij 

- pd afval in doorzichtig plastic zakken aanbieden is regel begrijp ik. kunnen jullie deze 

zakken aanbieden zoals in andere gemeente? 

- voor mij is 1x per 2 weken voldoende, nu is het 1x per 4 weken, vindt dit vooral 's zomers 

zeer onhygiënisch  

- een speciaal punt voor Pampers zou handig zijn. Nu staat onze container 4 weken in de 

tuin met vieze Pampers. 

- 1x in de 3 weken restafval ophalen (of een punt waar je het naartoe kan brengen als dit 

nodig is) 

- we denken met weemoed terug aan de vroegere duo bak. 

- frequentie naar 1x per  weken ophalen ipv 4 weken 

- het oude systeem 1 bak door de helft voor GFT en huisvuil 

- oude systeem werkte prima en de oude bakken waren ook zwaarder en beter het waait 

hier wel eens 

- Een uitgebreide (schriftelijk of via internet) informatie over hoe plastic te scheiden (zie 

hieronder) 

- ik vind het grote onzin dat je plastic zelf weg moet brengen, terwijl er in de fabriek sys-

temen zijn om dit uit het restafval te filteren. Op deze manier blijf je aan zakken sjouwen, 

het stinkt, en ik hoor regelmatig signalen dat mensen nu ander afval in de plastic contai-

ner gooien omdat de bak nog maar 1x in de weken geleegd wordt dus het is niet efficiënt 

- goed zoals het nu is 

- 1 x p 4 weken is prima, maar in zomerperiode vaker vanwege stank 

- papier karton container, GFT in de zomer vaker legen wegens stank en maden 

- gewoon zoals het voor de proef was! er zijn al zoveel mensen bewust aan het afval schei-

den, zeker hier op het dorp! 

- ondergrondse afvalcontainer, waarom blik en plastic niet samen? mag in andere ge-

meenten wel 

- zwaardere bodem van de bak, om niet om te waaien als hij geleegd is. 

- in de zomer met veel warme dagen een keer extra legen 

- ja voor restafval wat groter is dat je het niet dient op maat te maken is voor een alleen-

staande ouder niet handig 

- rest afval brengen naar centraal punt op dorp 

- gratis zakken voor PD afval 

- pamper container op centrale plek 

- juni juli en aug om de week ophalen - betere containers, ze waaien open en wanneer 

leeg om. 

- af en toe in de zomer voornamelijk de warme periode de container en hengsel schoon-

maken, word vies van rest sap of dergelijke 

- in de maanden juni/juli/augustus om de 2 weken restafval inzamelen. Duurt in die maan-

den te lang (4weken) met het warme weer 

- om de 2 weken leegmaken want ik kan het niet brengen, terwijl ik andere materialen weg 

breng in andere containers 
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- restafval 1x per 3 weken laten legen of restafval naar de stort mogen brengen 

- GFT container zo laten, rest container een keer per 3 weken 

- meer punten om afval te brengen 

- elke week ophalen anders in het buiten gebied neer gooien 

- laten zoals het voor de proef was 

- nee, positief dat er voldoende andere punten zijn om afval in te zamelen, inden 1x p 4 

wkn niet voldoende is. 

- vrij verstrekken van zakken voor plastic 

- terug naar de wekelijkse inzameling 

- Minder plastic verpakkingen, meer losse verkoop, bij noten, suiker, meel 

- Ja, restafval 1x in de drie weken. Plastic zakken leveren en aan huis ophalen. 

- Ja, als plastic afval in plastic zakken aangeboden moet worden zou het fijn zijn dat de 

gemeente die zakken faciliteert zoals dat bij diverse gemeentes in Nederland gaat, daar 

kunnen de zakken bij de plaatselijke supermarkt gratis meegenomen worden  

- Gemeente moet restafval gewoon weer 1x per 2 weken ophalen. Zo voorkom je dat de 

mensen verkeerde zaken in plastic container doen of in openbare vuilnisbakken of nog 

erger nog het afval dumpen in openbare ruimte. Plastic scheiden kan overigens prima 

door afval verwerker. Al die volle ondergrondse containers zijn dan overbodig en dat ge-

sjouw met stinkende zakken is overbodig 

- Op zich gaat het wel 1x in de 4 weken, maar in de zomer is dat echte te lang. Dus mei- 

september om de week. Om de week zit bak soms ook vol maden en gaat stinken.  

- Van mijn mag het wel vaker legen. 

- Zoals het nu gaat tijdens de proefperiode gaat het prima, als de GFT bak blijvend om de 

week geleegd blijf worden. 

- Inzameling blik, drankblikjes centraal punt centrum 

- Meer inleverpunten voor plastic 

- Subsidie op wasbare luiers  

- Een container voor plastic bij ieder huishouden heeft mijn voorkeur met een ledigingsfre-

quentie van om de 14 dagen. Zie bijvoorbeeld Gemeente Schouwen Duiveland 

- extra milieu straat omgeving Meliskerke 

- inzameling is ok. 4 wekelijkse leging restafval vind ik onacceptabel dat lost het probleem 

niet op, de bak zit dan veel te vol en bij warm weer stinkt het veel 

- 1x per 2 weken 

- gewoon zo het vroeger was met betere bakken die niet omvallen was goed nu niet! 

- zo het voordien was met betere bakken die niet omvallen met wind! 

- a.u.b. in de zomer elke week groene container legen. Hoe kun je voorkomen dat er ma-

den in je container komen? stank is ondragelijk op klein achter straatje 

- gewoon om de week inzamelen, in de zomer stinkt het! 

- plastic en drankkarton in een container thuis, en Pampers in de ondergrondse container 

op het dorp 

- restafval 1 keer per 3 weken papier 1x p/maand, GFT 1x 2 weken (zomers elke week) 

- zie vraag 12 

- graag elke weef GFT ophalen in de zomer. Maden op je achterstraat is vreselijk en de 

stank is niet te harden! 

- restafval om de 4 weken ophalen is erg onhygiënisch. Zeker in de zomerperiode, de con-

tainer zit dan snel vol maden. Of anders een centrale plek waar je zelf de extra restafval 

naar toe kan brengen 

- restafval wegbrengen en daarvoor in de plaats een plastic container aan huis 

- GFT container iedereen week in de zomer 

- 1x per 3 weken ledigen 

- tijdens hittegolf vaker afval ophalen (dit ivm stank en ongedierte) 

- bij ons puilt container uit na 4 weken, misschien is 1x per 3 weken een optie. Of de groene 

1x per maand 
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- duidelijk zichtbaar maken of het voor de inwoners ook iets oplevert in euro's. De afvalwa-

gen hoeft toch 1x minder te rijden per 4 weken?! 

- terug naar 2 wekelijks zoals het was 

- A.U.B weer om de 2 weken, het is een vuile bende wanneer je het een hele maand be-

waart plus de capaciteit is te klein 

- container voor blik op het dorp zetten, op zelfde manier als plastic ingezameld wordt. 

- zo voortgaan 

- alles centraal inzamelen net als nu het plastic. Is goedkoop en hygiënisch  

- Probeer om kosten te dekken eens met 1 persoon afval op te halen. Leer inwoners hoe 

afvalbakken aan de kant van de straat moeten zetten 

- waarom de burger laten scheiden als de afval verwerker dit veel beter kan? zijn onnodige 

kosten voor de gemeente en belasting betaler 

- wat meer controle, wat er o.a. in de groencontainer gegooid wordt, daar gaat bij best 

velen van alles in, zelfs glas 

- alles naar verwachting zo door gaan 

- restafval 1x om de 3 weken ophalen ipv nu 4 weken! 

- dit is goed 

- gewoon om de week legen waarvoor is betaald en ook voor stank 

- 1x per 2 weken. wij kunnen scheiden maar gaat toch weer op de grote hoop 

- neen ik vind het goed zo 

- container op bedrijventerrein zetten voor grof groen afval 

- de vakantiegasten beter laten inzamelen 

- dat het vooral zomers bij warm weer enorm gaat stinken. Graag om de 14 dagen legen 

- Er zou nog blik ingezameld kunnen worden 

- meer ondergronds containers, voor plastic, in de wijken 




