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Geachte bewoner,
In ons wijkbericht van oktober 2017 hebben wij u geïnformeerd over het moment waarop we de
ondergrondse (restafval)containers gaan plaatsen. Naar aanleiding van de ontvangen inspraakreacties
en nader onderzoek hebben we de definitieve locaties voor de ondergrondse (restafval) containers in
Wittevrouwen vastgesteld. In deze brief leest u meer over de achtergrond, de inspraakreacties en het
besluit en ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met een locatie.
Achtergrond
In onze brief van juni 2017 informeerden wij u over de voorlopige locaties van de ondergrondse
(restafval)containers. Tijdens de inspraakperiode nodigden wij u uit voor diverse bijeenkomsten. Om
iedereen voldoende tijd te geven om te reageren, is de inspraakperiode verlengd tot 7 oktober 2017.
In onze brief van 12 september 2017 hebben wij u hierover geïnformeerd.
Inspraakreacties
De inspraakreacties van bewoners en de gemeentelijke reactie hierop, zijn gebundeld en verwerkt in
een document. Wij hebben de insprekers inmiddels het document toegezonden. U kunt dit vinden op
www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen (onder het kopje ‘Noordoost’).
Besluit over de definitieve locaties ondergrondse (restafval) containers Wittevrouwen
Na afweging van alle belangen hebben we besloten een aantal locaties te wijzigen, te laten vervallen en
samen te voegen. De toelichting hierop vindt u in bijlage 1.
De definitieve locaties vindt u op de bijgevoegde plattegrond in bijlage 2. De plattegrond kunt u ook
vinden op www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen en vergroten op uw computer. Tot en met 6 weken na
verzenddatum van deze brief, ligt de plattegrond (in groot formaat) ter inzage op het Wijkbureau
Noordoost, F.C. Donderstraat 1.
De precieze locatie van een ondergrondse container kan mogelijk afwijken (tot ongeveer 1 meter) als
tijdens de uitvoerende werkzaamheden onverwacht kabels en leidingen worden aangetroffen.
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.
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Bent u het oneens met het besluit?
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u digitaal een bezwaar indienen. Maak daarvoor gebruik
van het digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Liever uw bezwaarschrift per post opsturen?
Dat kan aan: College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.
Het bezwaarschrift kunt u niet per e-mail insturen.
U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden.
Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval:
- uw naam, adres, datum, handtekening en uw 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.
Indien 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 een dergelijke situatie mogelijk dat tijdelijk een bovengrondse container wordt geplaatst.
Afvalscheiding en hergebruik van zoveel mogelijk grondstoffen
De gemeente Utrecht heeft de ambitie om zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken en de
hoeveelheid restafval te verminderen in 2020 tot 100 kilo per inwoner per jaar. Dat is meer dan een
halvering van de huidige hoeveelheid restafval. We zijn goed op weg, maar er is nog veel nodig om ons
doel te bereiken.
In Utrecht heeft bronscheiding, het scheiden van afval zo dicht mogelijk bij huis, de voorkeur. Dit is
ook de reden dat in wijken waar dat kan, huishoudens een kliko krijgen voor papier en karton,
groente-, fruit- en tuinafval en plastic, blik en pak. In overige gebieden plaatsen we voor het scheiden
van afval ondergrondse containers, onder andere bij winkelcentra en andere centraal gelegen locaties.
Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk grondstoffen uit ons afval hergebruiken.

Proef nascheiding
Bronscheiden is niet overal eenvoudig. In wijken waar inzameling met kliko's niet mogelijk is, zien we
nog relatief veel plastic, blik en pak in het restafval.
Een nieuwe techniek om de hoeveelheid restafval te verminderen, is 'nascheiden' van plastic, blik en
pak. Deze waardevolle grondstoffen worden op deze manier achteraf uit het restafval gehaald. In het
najaar van 2018 starten we een proef met nascheiding. Hiermee ervaren we in hoeverre nascheiding
bijdraagt aan onze doelstelling om zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken.
Bronscheiding houdt gedurende de proef ook in deze wijken de voorkeur en blijft uiteraard ook
mogelijk met ondergrondse containers voor plastic, blik en pak.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
Namens dezen,
Hoofd Inzamelen, Markten en Havens
Dhr. A. Schrijver
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Bijlage 1
De wijzigingen na het voornemen Wittevrouwen; behorend bij het besluit Het
Nieuwe Inzamelen Wittevrouwen d.d. 22-02-2018


Locatie 192 (Biltstraat westzijde):
Door de aanwezigheid van een ondergrondse rioolleiding op de voorgenomen locatie is de
container verplaatst naar een dichtbij gelegen parkeerplaats. Hierdoor vervalt één
parkeerplaats, maar is ruimte voor extra fietsenrekken. Om zoveel mogelijk parkeerplekken te
behouden, zien we af van het plaatsen van een container voor plastic, blik en pak.
In Wittevrouwen komen vier extra ondergrondse containers voor plastic, blik en pak verspreid
over de rand van de wijk (locaties 218, 220, 221, 226).



Locatie 195(hoek Poortstraat/Biltstraat) & 196 (Hoek Oude Kerkstraat/Biltstraat):
Deze twee locaties zijn samengevoegd en verplaatst naar de Biltstraat ter hoogte van nummer
140. Door de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen is het nodig om locatie 196
te verschuiven. Hierdoor kwamen beide locaties dicht op elkaar en is gekozen voor
samenvoeging op een nieuwe locatie. Om zoveel mogelijk parkeerplekken te behouden, zien
we af van het plaatsen van een container voor plastic, blik en pak.
In Wittevrouwen komen vier extra ondergrondse containers voor plastic, blik en pak verspreid
over de rand van de wijk (locaties 218, 220, 221, 226).



Locatie 197 (Veeartsenijstraat):
Besloten is om de aanwezige én nieuw geplande containers te verschuiven naar de
parkeerplaatsen aan het einde van de Hoefijzerstraat. Hiermee staan de ondergrondse
containers nog steeds centraal en minder in het zicht van de nabij gelegen woningen. De
parkeerplaatsen komen terug op de locatie van het huidige kringlooppunt. Deze oplossing is
gekozen, omdat we enerzijds klachten ontvingen over de huidige ligging van het
kringlooppunt en anderzijds diverse verzoeken kregen om het kringlooppunt te behouden op
de huidige plek.



Locatie 199 (Hoek Obrechtstraat/Biltstraat):
Deze locatie is verplaatst naar een parkeerplaats aan de overzijde van de Biltstraat ter hoogte
van nummer 59, aan de kant van BuitenWittevrouwen. Door deze verplaatsing ontstaat een
gelijkmatigere verdeling van ondergrondse restafvalcontainers en parkeerdruk aan beide
zijden van de Biltstraat. Hierdoor vervalt één parkeerplaats, maar is ruimte voor de opvang van
de fietsenrekken van locatie 224.



Locatie 200 (Gildstraat):
Hier wordt geen ondergrondse container geplaatst door de aanwezige ondergrondse kabels en
leidingen. De huishoudens die hiervan gebruik zouden gaan maken, worden verdeeld over de
dichtstbijzijnde containers (201, 208 en 207). De loopafstand blijft beperkt tot maximaal 125
meter.



Locatie 204 (Palmstraat ter hoogte van nummer 19):
Hier wordt geen ondergrondse container geplaatst, omdat deze locatie bij nader onderzoek
moeilijk bereikbaar is voor de inzameldienst. De bewoners die van locatie 204 gebruik zouden
gaan maken, kunnen nu terecht op locatie 197 (Veeartsenijstraat).



Locatie 205A (hoek Gildstraat/Oude Kerkstraat) & 205 (hoek Zandhofsestraat/Oude
Kerkstraat):
Deze locaties worden samengevoegd op een nieuwe locatie 205. Hierdoor is het niet nodig een
deel van de Zandhofsestraat opnieuw in te richten. Vanwege de beperkte ruimte op de nieuwe
locatie 205, vervalt een ondergrondse container voor plastic, blik en pak.
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In Wittevrouwen komen vier extra ondergrondse containers voor plastic, blik en pak verspreid
over de rand van de wijk (locaties (locaties 218, 220, 221, 226).


Locatie 209 (Bollenhofsestraat) en 210 (hoek Zandhofsestraat/Poortstraat):
Locatie 209 wordt een locatie met twee perscontainers waardoor het aantal containers beperkt
blijft tot twee, in plaats van drie containers.
Op locatie 210 komen geen ondergrondse restafvalcontainers. Ze worden samengevoegd op
locatie 209. Uit de inspraakreacties bleek dat locatie 210 een zeer druk punt is met
overstekende kinderen. De zorg bij insprekers is dat bij dit drukke verkeerspunt de
ondergrondse containers aan beide kanten van de weg het zicht belemmeren voor
schoolgaande kinderen. Locatie 209 is een verkeersveilige locatie en is een goed alternatief.



Locatie 214 (Blauwkapelseweg):
Deze locatie wordt verplaatst naar de overzijde van de weg. Hierdoor blijft de parkeerplaats in
stand.



Locatie 215 (Goedestraat):
Deze locatie schuift één tot twee meter op richting de hoek van de Bollehofsestaat en
Goedestraat. De reden hiervoor is de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen. De
hoek wordt iets breder gemaakt, zodat meer ruimte ontstaat om de containers te plaatsen.



Locatie 216 (Bekkerstraat) & 217 (Hoek Bollenhofsestraat/Klaverstraat):
Deze locaties worden samengevoegd op een nieuwe locatie 216, op de hoek van de
Bekkerstraat en de Griftkade. De redenen hiervoor zijn de inspraakreacties, waar een goed
alternatief werd aangedragen. Daarnaast bleek bij nader onderzoek dat de inzameldienst de
locatie 217 moeilijk kan bereiken.



Locatie 220 (Poortstraat):
Deze locatie wordt verplaatst naar de overzijde van de Poortstraat. De aanleiding hiervoor is
een nader verkeerskundig advies om het huidige straatbeeld en voetpad intact te houden.
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