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Afval bestaat niet… het zijn grondstoffen. 
In oktober 2018 startte een proef voor een 
andere manier van afval inzamelen onder het 
motto: ‘Afval apart, beter voor het milieu’.

Tijdens de proef beloonde de gemeente 
Veere u met €3 per keer dat u de 
restafvalcontainer niet aan de straat zette 
(met een maximum van 9 keer). De proef 
leidde tot een kwart minder restafval. Het 
aantal containers dat gemiddeld aan de 
straat stond staat daalde van 67% naar 
57%. In totaal beloont de gemeente de 
deelnemers aan de proef met €24.525. 
Iedereen die mee heeft gedaan, ontvangt 
hier een brief over. Het geld wordt 
overgemaakt door de Samenwerking 
Belastingen WSD. Wethouder Marcel 
Steketee: “Dankzij deze proef weten we nu 
het effect van een financiële prikkel in de 
vorm van een beloning als het gaat om de 
inzameling van restafval.”

Chips blijven op de 
restafvalcontainer zitten

De chip die op uw restafvalcontainer 
is geplakt, blijft nog zitten. Die chip 
was nodig om te registreren hoe vaak 
uw container geleegd werd. Dit wordt 
nu niet meer bijgehouden. Indien de 
gemeente besluit om een financiële prikkel 
onderdeel te maken van de toekomstige 
afvalinzameling, is de chip weer nodig.  

Meer GFT en PD-afval ingezameld 

Dat u iets beter bent gaan scheiden, 
is af te lezen aan de inzameling van 
andere soorten afval. Met name groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT-afval) en plastic 
verpakkingen en drinkpakken (PD-afval) 
bent u beter apart gaan houden. De grafiek 
laat de hoeveelheid ingezameld afval zien 
in kilogram per huishouden in Oostkapelle. 
De kleine stijging van het GFT en PD-afval 
verklaart niet de opvallende daling van de 
hoeveelheid restafval.
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Omgerekende hoeveelheden van 
proefperiode naar een jaar.
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Om te weten wat u van de nieuwe inzameling vond, kreeg ieder huishouden in Oostkapelle 
dat meedeed aan de proef een vragenlijst. 44% van u vulde de vragenlijst in. Bedankt voor 
uw bijdrage! 

Ook in andere delen van onze gemeente zijn afvalproeven gehouden. De inwoners 
daar lieten ook weten wat ze vinden van de nieuwe afvalinzameling. Aan de hand 
van een evaluatie van deze proeven besluit de gemeenteraad eind dit jaar over de 
afvalinzameling van de toekomst. De Veerse Krant en de website informeren u daarover.   

Inzamelen van het restafval

Wij vroegen of u tevreden bent met de 
inzameling van het restafval. De inzameling 
krijgt gemiddeld het rapportcijfer 8. Slechts 
35% zet de restafvalcontainer elke twee 
weken aan de straat. 38% zegt dit ongeveer 
1 keer per 4 weken te doen. Op de vraag of 
de beloning een reden is om het afval beter 
te scheiden, antwoordt een meerderheid van 
69% van niet.

U hield al veel afval gescheiden

In de enquête zegt een grote meerderheid alles al gescheiden te houden voordat de proef 
begon. Ongeveer 20% zegt plastic verpakkingen en drankkartons (PD-afval) beter te zijn 
gaan scheiden en 13% het GFT-afval. Op de vraag wat u het belangrijkste aspect vindt van 
de afvalinzameling, antwoordt 56% dat ‘goed voor het milieu’ zwaarder weegt dan de kosten 
(29%) of de service die de gemeente biedt (13%). 

Meer informatie of vragen aan ons?
• Op onze website vindt u alle actuele informatie over de afvalproef, veelgestelde 

vragen en handige tips. www.veere.nl/afvalapart
• U kunt vragen en opmerkingen mailen naar afvalapart@veere.nl.  

U kunt ook bellen naar (0118) 555 444.
• Op www.facebook.com/gemeenteveere staat alle actuele informatie, tips en 

kunt u ook vragen stellen. Alle vragen en antwoorden zijn openbaar.  
Houd daar rekening mee!
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