
Minder restafval tijdens 
proef Meliskerke

Afvalnieuwsbrief Meliskerke, juli 2019
 Ter informatie: aan alle inwoners van Meliskerke

Afval bestaat niet… het zijn grondstoffen. 
Afgelopen jaar startte een proef voor andere 
afvalinzameling onder het motto: ‘Afval 
apart, beter voor het milieu’.

Sinds de start van de proef komt de 
vuilniswagen 1 keer per 4 weken uw restafval 
inzamelen. Wethouder Marcel Steketee: 
‘Dankzij uw inzet is de hoeveelheid restafval 
met 22% gezakt. Daar kunt u heel trots op 
zijn’. U houdt het afval nóg beter apart dan 
u al deed. Zo gaan minder grondstoffen 
verloren. Ook houdt u zo meer ruimte over in 
de grijze bak. 

Kostenbesparing is de beloning  
voor Meliskerke

Tijdens de proef reed de vuilniswagen 
minder vaak bij u langs. Op die manier kon 
de gemeente kosten besparen. De totale 
besparing voor de gemeente bedraagt 
€ 4.043. Het college van burgemeester en 
wethouders wil u als inwoners van Meliskerke 
belonen voor uw inspanningen. Daarom 
maakt de gemeente het totaal uitgespaarde 
bedrag over aan de Dorpsraad Meliskerke. 

Dorpsraad Meliskerke zoekt een passende 
bestemming voor dit bedrag. Zo komt de 
kostenbesparing ten goede aan uw dorp!

Goede resultaten

Dat u beter bent gaan scheiden, is ook 
terug te zien aan de inzameling van andere 
soorten afval. Vooral plastic verpakkingen 
en drinkpakken (pd-afval) bent u beter 
apart gaan houden. Het groente-, fruit- 
en tuinafval (gft-afval)  is juist minder 
geworden. Dat heeft ook te maken met de 
warme en droge zomer van vorig jaar. In 
heel gemeente Veere is minder gft-afval 
aangeboden dan in andere jaren. 

Restafval weer 1 keer per 2 weken. 

Vanaf 19 juli komt ZRD weer 1 keer per 
2 weken uw restafval inzamelen. Voor 
inwoners van het buitengebied en in 
Biggekerke wordt de inzameldag weer 
zoals voorafgaand aan de proef.  Zie de 
bijgevoegde afvalkalender met de juiste 
inzameldagen. 
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Om te weten hoe u de nieuwe 
inzameling ervaart, kreeg elk 
huishouden een vragenlijst. 
66% van de huishoudens 
vulde de vragenlijst in. Dat is 
een heel hoge score. Bedankt 
voor uw bijdrage! 

Ook in andere dorpen van onze gemeente zijn 
afvalproeven gehouden. De huishoudens daar laten ook 
weten wat ze vinden van de nieuwe afvalinzameling. Als 
alle proeven zijn afgelopen maken we een evaluatie. Aan 
de hand daarvan neemt de gemeenteraad eind dit jaar 
een besluit over de afvalinzameling van de toekomst. U 
krijgt daarover informatie via de Veerse Krant.  

Inzamelen restafval

Wij vroegen of u tevreden bent met het 1 keer per 4 weken restafval inzamelen. Iets meer 
dan de  helft van u is tevreden. Ruim twee derde (65%) van u geeft een 6 of hoger. Bijna 
40% van u vindt dat wij de restafvalcontainer niet vaak genoeg legen en bijna evenveel 
mensen geven een onvoldoende.

Afvalinzameling van de toekomst

Wij vroegen u mee te denken over de toekomstige afvalinzameling in Veere. Bijna de helft 
van de huishoudens vindt lage kosten een belangrijk aspect van de afvalinzameling. Iets 
meer dan een kwart vindt het milieu belangrijk.

In sommige gemeenten betalen inwoners voor elke keer dat ze hun restafvalcontainer 
laten legen. Hoe minder vaak zij restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan 
afvalstoffenheffing. Inwoners die meer afval hebben, betalen dan ook meer. 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.

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!

Alleen samen maken wij deze proef tot een succes!

Rapportcijfer
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Onvoldoende Ja, ik ben tevreden

6 of 7 Nee, de contaner wordt 
niet vaak genoeg geleegd

8 of hoger Anders

Tevredenheid


