
Het Kustlicht houdt 
3550 kilo oud papier apart

Afvalnieuwsbrief Het Kustlicht, oktober 2019

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’.

Sinds de start van de proef kon u het oud 
papier en karton apart aanbieden in 2 
speciale papiercontainers. Ondanks wat 
problemen met de containers aan het begin 
van de proef, werd er in totaal 3550 kilogram 
oud papier gescheiden op Het Kustlicht.

Wethouder Marcel Steketee: “Doordat u het 
oud papier apart heeft gehouden, kunnen we 
dat nu hergebruiken. Dankzij de proef leren 
we de voor- en nadelen van deze manier van 
papierinzameling op een vakantiepark.”

Papiercontainers weg in het najaar

Dit najaar haalt de gemeente de 
papiercontainers weer weg. Uit de 
proef blijkt dat de inzameling van het 
oud papier en karton op dit moment 
nog te veel kost ten opzichte van wat 
het opbrengt. De gemeente zoekt 
naar een andere oplossing voor de 
papierinzameling.

Meer afval dan vorig jaar 

Ondanks dat u het oud papier en karton 
apart hebt gehouden, is de hoeveelheid 
restafval licht gestegen. De grafiek laat 
de hoeveelheid ingezameld afval zien 
in kilogram per woning per jaar op Het 
Kustlicht. Naast het oud papier bent u ook 
plastic verpakkingen en drinkpakken (PD-
afval) beter apart gaan houden. 
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Voor de proef

Omgerekende hoeveelheden van 
proefperiode naar een jaar.

Restafval GFT-afval PD-afval Glas

Tijdens de proef



Om te weten wat u van de nieuwe inzameling vond, kreeg iedere huiseigenaar op Het 
Kustlicht een vragenlijst. 38% 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 oud papier en karton

Wij vroegen of u tevreden bent met het 
apart houden van oud papier en karton. De 
inzameling krijgt gemiddeld het rapportcijfer 
7. De helft van u geeft aan het oud papier 
en karton beter te scheiden sinds de proef. 
Minimaal 79% zegt gebruik te maken van 
de papiercontainer. 50% maakt kartonnen 
dozen plat voordat ze de container in gaan 
en sommigen vragen of de papiercontainer 
vaker geleegd kan worden.

Beter scheiden ander afval

In de enquête zegt u naast het oud papier en karton ook plastic verpakkingen en 
drankkartons (PD-afval) en glas beter te scheiden. Een extra PD-container op Het Kustlicht 
zou welkom zijn. Een aantal van u gaf aan ook graag groente-, fruit- en tuinafval (GFT) te 
willen scheiden. Daar is nu nog geen mogelijkheid voor. 

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!

Rapportcijfer

22%
29%

49%

Onvoldoende 6 of 7 8 of hoger


