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Bijlagen

Verzonden 7 januari 2020 
Bij antwoord datum, zaaknummer en onderwerp 
vermelden 

      gebruik      
Introductie  voorlopig locaties        definitieve locaties       uitreiking kliko’s            ondergrondse 

  containers 

Geachte bewoner(s)/gebruiker(s), 

Wij hebben een definitief plan gemaakt voor de locaties van ondergrondse restafvalcontainers en 
verzamelplekken voor kliko’s in uw wijk West. Daarbij zijn sommige locaties veranderd en anderen zijn 
hetzelfde gebleven. In deze brief leest u meer over de achtergrond, de zienswijzen, het besluit en wat 
u kunt doen als u het er niet mee eens bent.

Achtergrond  
In onze brief van 14 oktober 2019 informeerden wij u over de voorlopige locaties van de ondergrondse 
restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s. Wij nodigden u uit voor inloopbijeenkomsten. En 
u kreeg de mogelijkheid om een zienswijze (inspraakreactie) in te dienen.

Zienswijzen 
De zienswijzen hebben we gelezen en beantwoord. We hebben deze zienswijzen vergeleken met onze 
richtlijnen. Daarnaast hebben we rekening gehouden met verschillende belangen. Ook verwerkten we 
de resultaten van de proefsleuven, dit is het onderzoek naar leidingen onder de grond. Tenslotte 
hebben we onderzocht of er nog betere oplossingen zijn. Waar dat kon, hebben we zo’n andere 
oplossing gekozen. Wij hebben een overzicht gemaakt van de zienswijzen en onze antwoorden. Dit 
kunt u vinden op www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen (onder het kopje ‘West’).  

Besluit over de definitieve locaties containers en verzamelplekken voor kliko’s  
Met de informatie van de zienswijzen en proefsleuven hebben we besloten een aantal locaties voor 
ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s te veranderen.  
U vindt deze veranderingen en de uitleg in bijlage 1.  
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De tekening van de definitieve locaties vindt u in bijlage 2. Deze plattegrond staat ook op 
www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen onder het kopje West. U kunt die plattegrond groter maken op uw 
computer. Tot en met 19 februari kunt u ook een grote plattegrond bekijken bij het Wijkbureau West, 
Stadsplateau 1. 
 
De precieze locatie van een ondergrondse restafvalcontainer kan na het besluit nog ongeveer 1 meter 
verschuiven. Juridisch gezien is ons besluit gebaseerd op de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 
(artikel 4, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid, en op artikel 10, derde en vierde lid) en de 
bepalingen die zijn opgenomen in het Verzameluitvoeringsbesluit volgens de Afvalstoffenverordening 
Utrecht 2013.  
 
Bent u het niet eens met het besluit? 
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u digitaal een bezwaar indienen. Gebruik daarvoor het 
digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Wilt u liever uw bezwaarschrift per post sturen? Dan 
kunt u dat sturen naar:  
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.  
Let op: bezwaarschriften die wij per e-mail ontvangen, mogen wij juridisch niet behandelen.  
 
U kunt uw bezwaarschrift indienen tot en met 19 februari; dit is maximaal zes weken na 7 januari 
2020. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.  
Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval: 

- uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, verzenddatum en het 

kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee; 
- de reden waarom u het oneens bent met het besluit. 

 
Vervolg 
Wanneer de juridische procedure is afgerond, starten we de werkzaamheden voor het plaatsen van de 
ondergrondse containers. U krijgt dan van te voren een wijkbericht. 
 
Als er tegen een locatie een bezwaar is ingediend, dan wachten we met het plaatsen van een 
ondergrondse container totdat de juridische procedure hierover is afgerond. 
Het is in zo’n situatie mogelijk dat we tijdelijk een bovengrondse container plaatsen.  
 
Wij hopen dat u met deze brief voldoende informatie van ons heeft ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 
 
 
 

A.H.W. Schrijver 
Hoofd Inzamelen, Markten en Havens
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Bijlage 1: Veranderingen na zienswijzen, bij het besluit “Het Nieuwe Inzamelen West 
Dit besluit geldt voor de buurten Nieuw Engeland, Majellapark, Schepenbuurt, Thomas à Kempisplantsoen en 
Spinozaplantsoen.  

De nummers horen bij de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers en de verzamelplekken. Deze 
nummers zijn ook gebruikt bij de zienswijzen en de antwoorden daarop. Dit is te lezen op onze site 
(www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen, onder het kopje West). De locaties die niet veranderen staan niet in deze 
bijlage. 

 

Locaties voor ondergrondse restafvalcontainers: 

Nr. Locatie Verandering 
39 Brucknerlaan 23 Besluit:  dit is een nieuwe locatie. 

 
Op verzoek van de bewoners is deze locatie toegevoegd. Daarmee 
verkleinen we de loopafstand voor de bewoners aan het einde van de 
Pijperlaan. 

51 Frederink van Eedenstraat 2 Besluit : deze locatie verplaatsen wij naar Frederik van Eedenstraat 1.  
 
De locatie komt aan de zuidoostkant van de kerk, tegenover het 
Majellapark. 

54 Jaffastraat 23 Besluit : deze locatie verplaatsen wij circa 15 meter naar Jaffastraat 
50-60.  
 
De locatie komt daardoor verder weg van de voortuin en minder in de 
zon. De locatie komt net naast het directe zicht vanuit het 
woonkamerraam. Om de container op deze plek te kunnen zetten, 
verschuiven we de mindervaliden parkeerplaats circa vier meter naar 
Jaffastraat 50-60. 

55 Vleutenseweg 487-495 Besluit : deze locatie verplaatsen wij naar Vleutenseweg 499-509.  
 
De locatie komt daarmee aan de andere kant van de oprit, zodat er 
beter zicht is op de rijbaan bij het (achteruit) uitrijden van de garage. 

56 Cremerplein 100-132 Besluit : de restafvalcontainers vervallen.  
 
Ook verbeteren we het bestaande kringlooppunt. De ondergrondse 
putten worden groter, zodat er meer in past. Er komt een 
perscontainer voor plastic, blik en pak. En de bovengrondse 
container wordt vervangen door een ondergrondse container. Dit 
voeren we zo snel mogelijk uit. Hiervoor is er geen nieuw besluit 
nodig, omdat het een bestaand kringlooppunt betreft.  

57 Bakhuizen van de Brinkstraat 55 Besluit : deze locatie verplaatsen wij naar de Bakhuizen van de 
Brinkstraat tegenover Koetsveldstraat 17.  
 
De locatie komt daardoor voor een dichte gevel te staan. 

59 Vleutenseweg 395-397 Besluit : deze locatie vervalt.  
 
Bewoners kunnen (verschoven) locatie nummer 57 en de bestaande 
locatie nummer 1034 gebruiken. 
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61 H.J. Schimmelplein 31 Besluit : deze locatie verplaatsen wij naar H.J. Schimmelplein 26.  
 
Met deze plek kunnen twee parkeerplaatsen blijven bestaan. En de 
verdeling van de containers in de buurt verandert waardoor container 
62 kan komen te vervallen. 

62 H.J. Schimmelplein 14 Besluit : deze locatie vervalt.  
 

Dit is mogelijk omdat locatie 61 verschuift, daarmee blijft de 
loopafstand binnen de richtlijn. 

 
Verzamelplekken voor kliko’s:  
 
Nr. Locatie Wijziging 
V4 Potgieterstraat Besluit: de verzamelplekken voor kliko’s zijn ingetekend op de nieuwe 

tekening bij dit besluit. 
V5 H.J. Schimmelplein 31-32 Besluit: deze verzamelplek voor kliko vervalt. 

V6 Bakhuizen van den 
Brinkstraat 16 

Besluit: deze verzamelplek vervalt. En er komen twee nieuwe 
verzamelplekken op de hoek van de Hasebroekstraat en Bakhuizen van 
den Brinkstraat. Daarmee verdelen we de kliko’s en voorkomen we dat 
er teveel kliko’s op één plek staan.  

V7 Heijermansstraat 21-23 en 
Heijermansstraat 16 

Besluit: de verzamelplekken voor kliko’s in het midden van de straat 
(bij nummers 21-23 en 16) vervallen. Alleen de verzamelplekken voor 
kliko’s op de hoeken van de straat blijven bestaan. 
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