
Van: @gmail.com>  
Verzonden: maandag 21 december 2020 21:39 
Aan: hetnieuweinzamelen <hetnieuweinzamelen@utrecht.nl>;  
< @utrecht.nl> 
Onderwerp: Re: FW: Brief over ondergrondse containers Rijnsweerd 
 
Beste gemeente Utrecht, 
 
Dank voor uw bericht. Voor alle duidelijkheid: uiterlijk 1 januari dien ik mijn definitieve zienswijze in. 
Ik verzoek u hierbij om de volgende informatie te verstrekken op basis van de Wet openbaarheid van 
bestuur: 
 
1) Alle verslagen en e-mails van de gemeente Utrecht en haar ambtenaren en adviseurs waarin 
de locaties in de wijk Rijnsweerd, inclusief die op de T-splitsing Caesarlaan-Xenophonlaan, 
zijn getoetst op verkeersveiligheid. Hier valt o.a. onder (maar niet beperkt tot) de verslaglegging in 
het BING, het platform waar plannen m.b.t. de inrichting van de openbare ruimte vanuit de 
verschillende vakafdelingen (waaronder Verkeer) worden behandeld.  
2) De berekeningen en het gebruikte rekenmodel op basis waarvan de maximale afstand van 125 
meter voor bewoners is berekend tot de ondergronds restafvalcontainers. 
3) Een overzicht van alle alternatieve (reserve)-locaties in Rijnsweerd die op basis van het onderzoek 
ook geschikt zijn bevonden in de wijk, maar niet als voorlopige locatie zijn ingetekend.     
4) Ook ontvang ik graag de tekening met meer details van de locatie of een plattegrond met meer 
details van de buurt zoals door u vermeldt in de brief van 30 november.  
5) Het beleid over het plaatsen van ondergrondse containers in de openbare ruimte. Op de website 
van de gemeente staat letterlijk: Het "liefst plaatsen we een container niet in 
groenstroken, bij kruispunten en op parkeerplaatsen. We kijken waar de container 
het beste past in de omgeving." Het intern of extern beleidsstuk van de gemeente waarop dit 
uitgangspunt is gebaseerd?  
 
Een Wob-verzoek mag vormvrij, dus ook per e-mail worden ingediend. Graag ontvang ik de gevraagd 
informatie binnen de wettelijke termijn van 4 weken.  
 
Met vriendelijke groeten,   
 
 
 
Op ma 21 dec. 2020 om 13:59 schreef hetnieuweinzamelen <hetnieuweinzamelen@utrecht.nl>: 

Geachte heer  

  

Wij nemen uw reactie mee en behandelen deze als zienswijze. Uw reactie heeft zaaknummer: 
8408747 gekregen, zodat u onze reactie later kunt teruglezen in het document dat we opstellen voor 
de beantwoording van alle ingekomen inspraakreacties (zienswijzen). 

  

  

Met vriendelijke groet,  
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