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Gemeente Utrecht

Een verzoek om informatie op grond 

van de Wet openbaarheid van bestuur

Zaaknummer 8605183 

Datum :24-02-2021 

Tijd:09:46:08



Uw gegevens

Persoonsgegevens

Aan hef

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Adresgegevens

Straatnaam

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Postcode

Woonplaats

Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Het verzoek
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Met een beroep op de Wet openbaar Bestuur vraag 

ik u van een afschrift van alle relevante documenten:
- van de overwegingen en communicatie om af te 

stappen van bronscheiding van plastic-, metalen- en 

drankkarton (PMD-) afval en het overstappen naar 
nascheiding met in het bijzonder de volgende punten;
- van de overwegingen, communicatie en uiteindelijke 

keuze om afvalbakken te plaatsen in het Juliapark 

voor het bronscheiding van PMD, terwijl tegelijkertijd 

bronscheiding afgeschaft wordt; - over de financiële 

onderbouwing van het overstappen op nascheiding 

met in het bijzonder de afschrijving van ondergrondse 

voorzieningen getroffen voor het bronscheiden van PMD- 
afval; - van de overwegingen en communicatie over de 

mogelijkheid om serviceverlening (het tijdig ledigen van 

containers en in hogere dichtheid plaatsen van PMD- 
containers door de wijken van Utrecht heen), het inzetten 

van voorlichting (bijvoorbeeld d.m.v. een afvalcoach) te 

verbeteren en het tijdig repareren en schoon houden van 

defecte en smerige wijkvoorzieningen. - van de effecten 

die zijn onderzocht dat de overstap op nascheiding een 

negatief effect heeft op het scheidingsgedrag van overige 

afvalstromen als papier, textiel, e-waste en glas.

Van welke bestuurlijke 

aangelegenheid wilt u 

documenten ontvangen? 

Beschrijf hieronder in het 
kort uw verzoek. Is deze 

ruimte niet groot genoeg 

om uw verzoek toe te 

lichten? Voeg dan nog een 

document toe waarin u het 
verzoek nader beschrijft. 
Stuur dit dan mee. Dit 
kunt u doen in het scherm 

‘Bijlagen toevoegen’.

Periode van 01-01-2018

Periode tot 30-11-2020

Hebt u eerder over dit 
onderwerp contact gehad 

met de gemeente Utrecht?
Ja

Met wie? Een organisatie-onderdeel of afdeling

Naam organisatie
onderdeel of afdeling

Bezwaar en Beroepteam

Bijlage(n) toevoegen
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Wilt u bijlage(n) meesturen 

met uw verzoek?
Nee, ik wil geen bijlage(n) meesturen

Ik wil na behandeling 

van mijn WOB-verzoek 

meewerken aan een 

tevredenheidsonderzoek.

Ja
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