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Besluit definitieve locaties 

ondergrondse containers en 
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Rijnsweerd 

24 juni 2021

Bij antwoord datum, zaaknummer en  

onderwerp vermelden

 

 

 

 

 

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 Oost. Daarbij zijn sommige locatie 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 30 november 2020 informeerden wij u over de voorlopige locaties van de 

ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s. Wij nodigden u uit om uw vragen te 

stellen en in contact te komen met het projectteam. 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 ‘Oost’).  

 

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 ‘Oost’. Online kunt u de plattegrond groter 

maken. 

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 5 augustus; dit is maximaal zes weken na 24 juni 2021. 

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 Oost” Rijnsweerd 

 

Het nummer hoort bij de locatie van de ondergrondse restafvalcontainers. Dit nummer is ook gebruikt bij de 

zienswijzen en de antwoorden daarop. Dit is te lezen op onze site (www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen, onder 

het kopje ‘Oost’). De locaties die niet veranderen staan niet in deze bijlage. 

Locaties voor ondergrondse restafvalcontainers: 

Nr. Locatie Verandering 

05.03 Platolaan 23 Besluit: Deze locatie verplaatsen we naar de stoep aan de overkant 

van de weg ter hoogte van Platolaan 17-19. Zo vergroten we de 

afstand tot de woningen die direct zicht hebben op de container. 

 

05.05 Herodotuslaan tegenover 

Ovidiuslaan 15 

Besluit: Deze locatie verplaatsen we naar Ovidiuslaan 11. 

Hierdoor komt de container niet ten zuidwesten van een tuin. En 

nu komt de container voor alle bewoners op een loopafstand van 

125 meter of minder. 
 

05.06 Louis Bouwmeesterlaan 

tegenover Cor Ruyslaan 51 

Besluit: Deze locatie verplaatsen we naar Louis Bouwmeesterlaan 

tegenover Louis Saalbornlaan 5. Op deze plek komt de container 

verder van achtertuinen af te staan. 

 

05.07 Albert van Dalsumlaan 87-97 Besluit: Deze locatie verplaatsen we ongeveer 10 meter. Het 

nieuwe adres wordt Albert van Dalsumlaan 73-83. 

De afstand tussen de container en de dichtstbijzijnde woningen 

voldeed al aan de richtlijn, maar omdat er een andere plek 

mogelijk is kunnen we voldoen aan de wens van de bewoners en 

de afstand vergroten. 

 

05.09 Albert van Dalsumlaan 275-

285 

Besluit: We splitsen deze locatie op in 2 nieuwe locaties, 05.09 en 

05.500. Door 2 locaties te maken die niet direct naast elkaar 

liggen, zorgen we ervoor dat de loopafstanden voldoen aan de 

richtlijn van 125 meter. Ook komen de containers dan op een 

betere plek ten opzichte van de terrassen. Het nieuwe adres van 

locatie 05.09 is Albert van Dalsumlaan 229-239 en het adres van 

locatie 05.500 wordt Albert van Dalsumlaan 333-343. 

 

05.500 Albert van Dalsumlaan 333-

343 

Besluit: Extra locatie. Doordat locatie 05.09 verplaatst wordt en 

deze extra locatie erbij komt, zorgen we ervoor dat de loopafstand 

voor alle bewoners binnen 125 meter blijft. Ook komen de 

containers dan op een betere plek ten opzichte van de terrassen. 

 

05.12 Albert van Dalsumlaan 785-

795 

Besluit: Deze locatie verplaatsen we naar de hoek in de Albert van 

Dalsumlaan tegenover nummer 683-693. 

Hierdoor blijven ook de niet officiële parkeerplaatsen bestaan. 

Voor een deel van de bewoners betekent dit dat voor hen locatie 

05.13 nu dichterbij is. Voor de bewoners van Albert van 

Dalsumlaan 683 tot en met 865 blijven de loopafstanden kleiner 

dan 125 meter. 

 

05.14 Wim Sonneveldlaan 137 Besluit: We verplaatsen deze locatie naar de Wim Sonneveldlaan bij 

de Louis Davidslaan. De container komt aan de overkant van de 

weg. Het nieuwe adres is Wim Sonneveldlaan tegenover nummer 

137. Door de verplaatsing is de afstand tussen de container en de 

woningen nog groter. 
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Locaties voor verzamelplekken voor kliko’s en citybins: 

Nr. Locatie Verandering 

V1. Albert van Dalsumlaan  

- Nummer 359 

- Nummer 329 

- Nummer 287 

- Nummer 273 

- Nummer 243 

Besluit: De verzamelplekken verplaatsen we, zodat ze naast de 

nieuwe ondergrondse containers locaties 05.09 en 05.500 komen. 

Hierdoor zijn er geen verzamelplekken nodig aan de kant van de 

woningen. 

V2. Albert van Dalsumlaan 555 Besluit: Deze verzamelplek verplaatsen we naar naast de 

ondergrondse container van locatie 05.11. 

Zodat de verzamelplekken en ondergrondse container bij elkaar 

komen. 

V3. Louis Bouwmeesterlaan en 

Magda Janssenslaan 

- Voor Louis 

Bouwmeesterlaan 237 

- Magda Janssenslaan 15 

 

Besluit: De verzamelplek bij de Louis Bouwmeesterlaan 237 

veranderen we niet. Er komt een extra verzamelplek bij Louis 

Bouwmeesterlaan 247, aan de oostkant naast de lantaarnpaal. De 

verzamelplek bij Magda Janssenslaan 15 vervalt. 

 

V4. Magda Janssenslaan 22 en 66 

en Louis Bouwmeesterlaan bij 

de doorgang naast 251 

Besluit: De verzamelplekken Magda Janssenslaan 22 en 66 

vervallen. De verzamelplek Louis Bouwmeesterlaan 251 verplaatsen 

we naar de Nel Stantsbrug. 

Door de zienswijze op de verzamelplekken Louis Bouwmeesterlaan 

237 en Magda Janssenslaan 15 (V3), hebben we de buurt opnieuw 

onderzocht. Daaruit bleek dat de bewoners van Magda 

Janssenslaan 2 tot en met 84 via het achterpad naar de Nel 

Stantsbrug kunnen lopen. 

V5. Wim Sonneveldlaan 155 Besluit: Deze verzamelplek verplaatsen we naar Wim Sonneveldlaan 

147 bij de punt van het driehoekige plantsoen. Zo komt de 

verzamelplek niet op het woonerf. 

V6. Wim Sonneveldlaan 177 Besluit: De verzamelplek verplaatsen we van de westkant van de 

boom naar de oostkant vlak naast de boom. 

Zodat de oprit vrij blijft. 

V7. Cor Ruyslaan 20-28 Besluit: Beide verzamelplekken vervallen. 

Bewoners kunnen de kliko’s naar de Louis Bouwmeesterlaan 

(tegenover 59 en 69) en de verzamelplekken in de Louis 

Saalbornlaan brengen. 

 

 

 




