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Algemene vragen Zienswijze Antwoord 

A1 Wij zijn tegen Het Nieuwe inzamelen 
met ondergrondse afvalcontainers.

2, 8, 10, 12 De basis voor de wijziging is de door de Utrechtse gemeenteraad vastgestelde beleidsnota "Afval is 
grondstof 2015-2018" op 9 juli 2015. Daarmee is gekozen voor Het Nieuwe Inzamelen in de gemeente 
Utrecht, waarbij ondergrondse containers worden gebruikt voor de inzameling van het restafval. Het 
doel is meer grondstoffen te hergebruiken. De inwoners van Utrecht, die ruimte hebben voor een kliko 
scheiden plastic, blik en pak (pbp), groente- fruit- en tuinafval (gft) en papier & karton. Dit halen we 
aan huis op. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft, brengt u naar een ondergrondse container 
bij u in de buurt. Hierdoor houden we meer bruikbare grondstoffen over en verbranden we minder 
afval. Het gebruik van ondergrondse containers voor restafval heeft nog een aantal andere voordelen. 
Deze zijn voornamelijk voor de wijken waar nu nog zakken op straat worden gezet. Bewoners kunnen 
zeven dagen per week hun restafval kwijt in een container in de buurt. Omdat geen vuilniszakken meer 
op straat staan, wordt vuil en ongedierte zoveel mogelijk voorkomen. Dat is beter voor onder meer de 
volksgezondheid en het milieu. Daarnaast hoeven vuilniswagens voor het restafval niet meer elke 
straat in te rijden omdat de containers op centrale plekken staan. Doordat medewerkers de zakken 
niet meer in de vuilniswagen hoeven te doen, is hun werk fysiek minder zwaar. De 
arbeidsomstandigheden voor medewerkers van de inzameldienst worden hierdoor verbeterd. 

A2 Verwachte geluidsoverlast bij het 
legen van de ondergrondse 
containers.

2 Het geluid dat ontstaat bij het legen van de ondergrondse containers 
gemiddeld verwachten de container gemiddeld één tot twee keer per 
vijf minuten per keer, maar meestal duurt dit minder lang. Het legen 
17.00 uur, zo proberen we eventuele geluidsoverlast te beperken.  

is lastig te voorkomen. We 
week te legen. Dit duurt maximaal 
gebeurt alleen tussen 7.00 en 

A3 Toename van 
bijplaatsingen 
container.

zwerfvuil door 
naast ondergrondse 

2, 24, 37 De zorgen over afval naast de containers begrijpen we goed. Afval naast ondergrondse containers, in 
plaats van erin, is voor zowel bewoners als de gemeente een grote ergernis. Daarom zijn er stappen 
genomen in wijken waar al ondergrondse containers zijn geplaatst. Dit doen we om afval naast 
containers te voorkomen. We gaan werken met een sensor in de ondergrondse container. De sensor 
geeft aan hoe vol de container zit en kunnen we de container legen voordat hij vol is. We noemen dit het 
‘dynamisch inzamelen’. Daarnaast bezoeken we dagelijks de ondergrondse containers om te controleren 
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of er afval naast staat en of deze gebruikt wordt 
weggehaald. We kunnen helaas niet garanderen 
geplaatst. 

zoals we verwachten. Staat er afval naast, dan wordt dit 
dat geen afval op straat en naast de containers wordt 

A4 Kosten van nieuwe inzameling. 2, 12 Afval scheiden is niet verplicht, maar wel wenselijk. Met Het Nieuwe Inzamelen halen wij meer 
afvalsoorten gescheiden op, zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, en plastic, blik en pak. 
Daarnaast zijn er ondergrondse containers voor papier en karton, textiel, glas en plastic, blik en pak. In 
de gemeente Utrecht zijn ook drie afvalscheidingsstations aanwezig. Door afval te scheiden, houden we 
meer waardevolle grondstoffen over en minder restafval. Hierdoor wordt minder afval verbrand. Dat is 
niet alleen goed voor het milieu maar er wordt ook bespaard op de kosten voor verbranding van 
restafval. De gemeente Utrecht heeft de ambitie om zoveel mogelijk grondstoffen her te gebruiken en de 
hoeveelheid restafval in 2020 te verminderen tot 100 kilo per inwoner per jaar. 

A5 Wat gebeurt met het 
vuilnisman?

werk van de 2, 8 Het werk van de medewerkers die nu de zakken ophalen verandert. Ze gaan andere taken uitvoeren, 
zoals bijvoorbeeld het legen van de ondergrondse containers of inzamelen van afval met kliko's. Dit 
minder lichamelijk zwaar werk, omdat ze geen vuilniszakken meer hoeven te tillen. De 
arbeidsomstandigheden verbeteren voor deze medewerkers.  

is 

A6 Ongemak voor mindervaliden en 
ouderen. Vooral in verband met de 
loopafstanden. Burenhulp werkt niet, 
want alle buren zijn ouderen. 

2, 8, 10, 27 We streven naar een maximale loopafstand van 125 meter van de ondergrondse restafvalcontainer tot 
aan de woning. De ondergrondse container is gelijkvloers en drempelvrij. U kunt uw afval zeven dagen in 
de week op elk moment zo vaak wegbrengen als u wilt. Dit kan ook in kleinere hoeveelheden en kleinere 
zakken. De SOLGU, belangenorganisatie voor mindervaliden, heeft contact met de gemeente Utrecht als 
zij situaties zien die voor mindervaliden niet geschikt zijn. Samen met de SOLGU zoeken we dan naar 
een oplossing. We staan open voor ideeën van bewoners over de locaties van de ondergrondse 
containers. Ook proberen we, daar waar mogelijk, rekening te houden met bewoners die door hun 
lichamelijke conditie moeite hebben met de veranderingen van Het Nieuwe Inzamelen. In overleg met 
bewoners wordt geprobeerd om een oplossing op maat te vinden. 

A7 Containers niet in een woonwijk 
plaatsen en alleen bij de winkels. 

2, 10 We streven naar een maximale loopafstand van 125 meter naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dit 
betekent dat containers ook in een woonwijk moeten worden geplaatst. We proberen de container zo 
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goed mogelijk in te passen in de woonomgeving. 

A8 Tegen Het Nieuwe Inzamelen 
vanwege het straatbeeld. 
Op iedere hoek een container is geen 
verfraaiing van het straatbeeld. 

12, 24 Binnen het stedelijk gebied is het onmogelijk om alle containers voor restafval helemaal buiten het zicht 
van bewoners te plaatsen. De ondergrondse containers zijn in veel gemeenten – ook in Utrecht- een 
normaal onderdeel van het straatbeeld en noodzakelijk om onze wettelijke taak te vervullen. Locaties 
worden met verschillende afdelingen besproken om ze goed in te passen in de openbare ruimte. 
Daarnaast kunnen bewoners tijdens de inspraakperiode reageren op de voorgestelde locaties. 

A9 Tegen Het Nieuwe Inzamelen 
vanwege onveilige situatie. 

Alle locaties zijn getoetst en voldoen 
geen onveilige situatie ontstaat voor 
containers veilig legen. 

aan de veiligheidsnormen. De containers worden zo geplaatst, dat 
de verkeersdeelnemers en gebruikers. Ook de inzamelwagen kan de 

A10 Achterhaalde techniek 
voor het scheiden van 
plastic, blik en pak. 
Nascheiding is het nieuwe 
inzamelen. 

27 In Utrecht geven we de voorkeur aan bronscheiding. Bronscheiding betekent dat bewoners zelf zoveel 
mogelijk afval scheiden. Bronscheiden is in Utrecht maar ook in andere steden succesvol getest. 
Bronscheiden is helaas niet overal mogelijk. 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 dan 
achteraf door het afvalverwerkingsbedrijf uit het restafval gehaald. In het najaar van 2018 start de 
gemeente Utrecht een proef met nascheiding. Hiermee ontdekken we of nascheiding helpt onze doelen 
te bereiken om zoveel mogelijk grondstoffen her te gebruiken. Bronscheiding blijft tijdens de proef ook 
in deze wijken de voorkeur, met ondergrondse containers voor plastic, blik en pak.  

A11 Tegen verwijdering van 
kringlooppunt glas bij de Nieuwe 
Vaart / Schoolstraat. 

5 Wij plaatsen geen nieuwe ondergrondse containers voor glas in de directe omgeving van woningen. Waar 
mogelijk worden op centrale plekken containers voor glas geplaatst. In de nieuwe inrichting rondom het 
oude gemeentehuis is geen rekening gehouden met een glascontainer. Op twee locaties bij 
winkelcentrum staan in totaal vier ondergrondse containers voor glas.  

Geluidsoverlast A12 van de containers. 12 De nieuwe ondergrondse container is voorzien van een draaiende trommel met rubberen dempers. Deze 
dempen voor een belangrijk deel het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de 
ondergrondse containers.  
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A13 Met zakken over straat lopen. 12 De nieuwe manier van afvalinzameling betekent dat bewoners restafval naar de ondergrondse container 
brengen. Dit betekent dat bewoners met zakken over straat gaan. Dat kan op ieder gewenst moment van 
de dag, zeven dagen per week, in kleine hoeveelheden. 

A14 Containers kunnen alleen verplaatst 
worden van het ene uitzicht naar het 
andere uitzicht. 

12 Binnen het stedelijk gebied is het onmogelijk om alle containers voor restafval helemaal buiten het zicht 
van bewoners te plaatsen. De ondergrondse containers zijn in veel gemeenten –ook in Utrecht- een 
normaal onderdeel van het straatbeeld en noodzakelijk om onze wettelijke taak te vervullen. Locaties 
worden met verschillende afdelingen besproken om ze goed in te passen in de openbare ruimte. 
Daarnaast kunnen bewoners tijdens de inspraakperiode reageren op de voorgestelde locaties. Soms 
betekent dit dat containers in het zicht komen te staan.  

A15 Alleen systeem voor 
containers invoeren 
appartementen. 

ondergrondse 
voor 

12 Met het nieuwe inzamelen wil de gemeente Utrecht de afvalinzameling voor de bewoners verbeteren. 
Daar waar nu vuilniszakken worden opgehaald, verbeteren de werkomstandigheden voor de vuilnisman. 
Bewoners van appartementen kunnen ook zeven dagen per week hun restafval kwijt. In gebieden met 
laagbouw willen we het scheiden van afval zoveel mogelijk promoten door aan huis afval te scheiden met 
kliko’s. Wij verwachten dat hierdoor minder restafval overblijft. Het restafval brengen bewoners naar de 
ondergrondse containers. Zie ook het antwoord onder A1. 

Locatie Zienswijze Antwoord 

1 Ridderhoflaan 46 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

2 Ridderhoflaan 1 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie verplaatst naar Den Hamstraat tussen nummer 19 en 21. 

In verband met kabels en leidingen in de ondergrond is het niet mogelijk om de container te plaatsen op 
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de voorgestelde locatie. Wij hebben de locatie verplaatst naar Den Hamstraat tussen nummers 19 en 21. 

3 John F. Kennedylaan tegenover 
Woerdenlaan 2 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

4 Den Hamstraat tegenover 
Van Wanroystraat 

11, 20 Locatie blijft ongewijzigd. 

Verzoek om locatie te verplaatsen vanwege gebrek aan parkeerplekken. Voorstel om containers in 
groenstrook achter parkeerplaatsen te plaatsen. 
De gemeente Utrecht probeert met de plaatsing van ondergrondse containers zo min mogelijk 
parkeerplaatsen te verwijderen. In Vleuten verdwijnen twee parkeerplaatsen.  
De gemeente Utrecht verwacht daarom dat de parkeerdruk niet verandert in uw wijk. We maken in de 
directe omgeving een nieuwe parkeerplaats als het mogelijk is. Helaas is dit hier niet mogelijk.  
In het voorstel wordt de container geplaatst op de parkeerplaats, die nu wordt gebruikt  als verzamelplek 
voor kliko’s. 

Grote loopafstand vanaf de Dorpsstraat. Verzoek om daar een container te plaatsen.  
Voor de bewoners van de Dorpsstraat plaatsen wij een ondergrondse container in het nieuwe plan van 
het Dorpsplein en omgeving. We verwachten dat het nieuwe plan later klaar is, dan de plaatsing van de 
containers in Vleuten. Tot die tijd plaatsen we tijdelijk een bovengrondse container. 

5 Odenveltlaan tegenover 
Den Hamstraat 2 

1, 4, 31 Locatie blijft ongewijzigd. 

Grote loopafstand. Afstand tot container 150 tot 200 meter. Voorstel voor extra container op hoek 
Burgemeester Van der Heijdenlaan en Odenveltlaan.  
Vanaf de voorkant van de woning is de loopafstand 120 meter. Vanaf de achterkant van de woning is 
loopafstand 85 meter. Er wordt geen extra container geplaatst.  

Loopafstand is 350 meter. Voorstel voor extra container in omgeving Pastoor Ohllaan/Alenveltpark. 
Loopafstand is voor een aantal huizen in deze buurt meer dan 125 meter. Voor deze bewoners wordt 

de 
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een passende oplossing gezocht. Hierover wordt met de betrokken bewoners gecommuniceerd. 

Verzoek om de bochtstraal aan te passen.  
Deze tip hebben wij doorgegeven aan de verantwoordelijke afdeling met de vraag om contact met 
u op te nemen. 

6 Broederschaplaan 32 9 Locatie verplaatst naar John F. Kennedylaan ter hoogte van nummer 5. 

Verzoek om locatie te verplaatsen vanwege behoud van groenstroken. Voorstel in Kennedylaan, omdat 
de containers daardoor in lijn met elkaar komen te staan. 
Door deze zienswijze hebben wij de locatie verplaatst naar de John F. Kennedylaan 5. De container komt 
hiermee in lijn met de andere containers. Hiermee gaat geen parkeerplaats verloren. 

7 John F. Kennedylaan 19 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

8 John F. Kennedylaan 33 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

9 Prof. Titus Brandsmalaan 10 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

10 Valkenierslaan tegenover 
Sec. Versteeglaan 15 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 
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11 Stationsstraat 36B Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

12 Houtwerf 7 36 Locatie blijft ongewijzigd. 

Verzoek om locatie te verplaatsen vanwege in- en uitrijden oprit. 
Na het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainer is het nog steeds mogelijk om uw in- en uitrit te 
gebruiken. 

Verzoek om locatie te verplaatsen naar locatie 13 in verband met overlast. 
Door het verplaatsen van deze container naar locatie 13 worden de loopafstanden voor veel bewoners 
overschreden. Bij behoud van de locatie 12 kunnen bewoners van de Dorpsstraat deze container ook 
gebruiken. Hierdoor blijft een goede spreiding van de containers over de wijk. Zie voor overlast ook de 
antwoorden bij zienswijzen A2, A3 en A13. 

13 Nieuwe Vaart 
tegenover 
Camphuysenstraat 20 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

14 Clara Egginkstraat 
Bestaande locatie 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

Theo van 15 Baarenstraat 1 23 Locatie vervalt omdat er genoeg ondergrondse containers in de omgeving zijn om de bewoners te 
voorzien zonder dat er loopafstanden worden overschreden. 

De afstand tot een al geplaatste container is slechts 30 meter. Daarom is containerlocatie 15 niet nodig. 
De loopafstanden worden dan niet overschreden.  
De afstand tot een al geplaatste container is meer dan 30 meter, maar de loopafstand wordt niet 
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overschreden als deze containerlocatie vervalt. 

Verzoek om de locatie op te heffen vanwege belofte behoud groenperkje.  
Deze belofte is bij gemeente niet bekend.  

Container staat in het zicht.  
Zie antwoord bij A8.  

Verzoek om de locatie op te heffen vanwege verwachte bijplaatsingen naast ondergrondse container en 
het b lokkeren van privé parkeerterrein.  
Voor bijplaatsingen zie antwoord bij A8. Wij gaan er vanuit dat het privé parkeerterrein niet wordt 
geblokkeerd.  

Verzoek om de locatie op te heffen vanwege grondkabels vanuit het kantoor voor reclame/parkeerbord. 
Ook een kabel voor CAI.  
Wij onderzoeken altijd of kabels en/of leidingen een belemmering zijn voor plaatsing. Op basis van dit 
onderzoek bepalen wij of kabels/leidingen eventueel kunnen worden verlegd. 

Verzoek om de locatie op te heffen omdat er a l twee oplaadpunten op de locatie zijn.  
Het gebruik van de oplaadpunten is niet te vergelijken met het gebruik van de ondergrondse container. 
Om te voorkomen dat het plaatsen van de ondergrondse container ten koste zou gaan van een 
parkeerplaats, hebben we de huidige locatie bepaald.  

16 A. Schweitzerlaan tegenover
Robert Kochlaan 1

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

17 Dokter Oolderslaan 
Bestaande locatie 

bij kringlooppunt 3 Locatie 

Voorst
de Har

blijft 

el om
moni

ongewijzigd. 

 papiercontainer te vervangen door plastic, b lik en pak in verband met papiercontainer van 
e. Er is tekort aan PBP capaciteit. Restafvalcontainer wordt ook gebruikt door woongebouw. 



Stadsbedrijven 
Inzamelen. Markten en Havens 

10 

Hierdoor te weinig capaciteit restafval.  
De papiercontainer blijft behouden. Met de invoering van Het Nieuwe Inzamelen gaan bewoners in 
Vleuten de kliko’s voor plastic, blik en pak gebruiken, die nu voor restafval worden gebruikt. Hierdoor is 
minder ruimte nodig in de containers voor plastic, blik en pak. De restafvalcontainer is voor de bewoners 
van het woongebouw. Andere bewoners kunnen binnenkort ook deze containers gebruiken. De 
containers worden voorzien van een sensor. Dit betekent dat de container zelf aangeeft dat hij vol is en 
geleegd moet worden. Hierdoor voorkomen we dat de container vol raakt. 

18 Kees Valkensteinlaan 
Bestaande locatie 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

19 Louis Pasteurlaan tegenover 
Prof. Bronkhorstlaan 20 

21 Locatie blijft ongewijzigd. 

Schadelijk/gevaarlijk voor kleine kinderen.  
De container is naast de zij/voortuin gepland. Tussen de tuin en het trottoir is een heg. De container is 
bij normaal gebruik niet schadelijk of gevaarlijk voor kleine kinderen. 

Verzoek om de locatie op te heffen vanwege het aantasten van privacy.  
De container is naast de zij/voortuin in de openbare ruimte op het trottoir gepland. Wij beseffen ons dat 
door het plaatsen van de ondergrondse container het aannemelijk is dat meer mensen het trottoir gaan 
gebruiken. Natuurlijk heeft dit gevolgen, maar wij denken dat de aantasting van uw privacy beperkt 
blijft. Al beseffen wij dat iedereen dat anders kan ervaren.  

Dit is een koophuis.  
Bij het zoeken naar een locatie maken wij geen verschil tussen een koopwoning of een huurwoning. 

Verzoek om de locatie op te heffen vanwege aanzicht van woning.  
Binnen het stedelijk gebied is het onmogelijk om alle containers voor restafval helemaal buiten het zicht 
van omwonenden te plaatsen. De ondergrondse containers zijn tegenwoordig in veel gemeenten – ook in 
Utrecht- een normaal onderdeel van het straatbeeld en noodzakelijk om onze wettelijke taak te 
vervullen.  
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Verzoek om locatie te verplaatsen; stellen alternatief voor. Niet direct naast woning / tuin; 
gebruiksvriendelijk, bereikbaar voor vuilniswagen. Binnen loopafstand.  
Uw voorstel vinden wij geen betere locatie. De loopafstanden voor bewoners worden dan overschreden. 
We hebben gezocht naar andere locaties, maar deze locatie blijft op basis van het totale plan de meest 
geschikte locatie. 

20 Fleminglaan tegenover 
Prof. Bronkhorstlaan 46 

37 Locatie blijft ongewijzigd. 

Waardevermindering van de woning en WOZ waarde. 
Binnen het stedelijk gebied is het onmogelijk om containers voor restafval geheel buiten het zicht van 
omwonenden te plaatsen. De ondergrondse containers zijn tegenwoordig in veel gemeenten – ook in 
Utrecht- een normaal onderdeel van het straatbeeld en noodzakelijk om onze wettelijke taak te 
vervullen. Het plaatsen van ondergrondse containers is een normale maatschappelijke ontwikkeling 
waarvan het eventuele nadeel valt binnen het normale maatschappelijke risico.

Hoe voorkomt de gemeente Utrecht overlast van ongedierte? 
De ondergrondse restafvalcontainers worden twee keer per jaar van binnen en buiten 
schoongemaakt. Merkt u dat dit niet voldoende is? Maak dan een melding via www.utrecht.nl/ melding of 
bel 14 030 (verkort nummer). Door het afval in een dichtgeknoopte zak te doen, helpt u mee 
(stank)overlast en ongedierte te voorkomen. Zie ook antwoord bij A3. 

21 Henri Dunantlaan tegenover 
Prof. Bronkhorstlaan 46 

22 Locatie blijft ongewijzigd. 

Verzoek om locatie buiten de parkeerplaatsen te p laatsen vanwege gebrek aan parkeerplaatsen. 
Container komt niet op een parkeerplaats. 

22 J.C. Bloemstraat 37 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 
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23 Couperusstraat tegenover 
H. Heijermansstraat 24

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

24 Multatulistraat 25-27 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

25 Multatulistraat tegenover 
Camphuysenstraat 57 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

26 Houtwerf tegenover 
F. van Eedenstraat 34

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

27 Rembrandtlaan 16-20 
Bestaande locatie 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

28 Mesdaglaan tegenover 
Bestaande locatie 

35 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

29 Rubenslaan 15 
Bestaande locatie 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 
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30 Rubenslaan 2 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

31 Vincent van Goghlaan 13 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

Vrijthof 32 tegenover Hazenhof 29 13, 25, 26, 30, 
33,34 

Locatie blijft ongewijzigd. 

 Hoe worden we geïnformeerd over een eventuele wijziging?  
Na het beantwoorden van de zienswijzen neemt de gemeente een besluit. Bewoners krijgen het 
besluit toegestuurd. Op dat moment worden bewoners ook geïnformeerd of een locatie wel of 
niet gewijzigd is. Bewoners kunnen bezwaar maken tegen het besluit. Bij het besluit wordt aangegeven 
hoe u bezwaar kunt maken.  

Vrees voor bijplaatsingen en gebruiken als vuilstort.  
Zie het antwoord bij A3.  

Verzoek om de locatie te verplaatsen vanwege verstoring van uitzicht .  
Binnen het stedelijk gebied is het onmogelijk om alle containers voor restafval helemaal buiten het 
zicht van omwonenden te plaatsen. De ondergrondse containers zijn tegenwoordig in veel 
gemeenten – ook in Utrecht- een normaal onderdeel van het straatbeeld en noodzakelijk om onze 
wettelijke taak te vervullen. 

  Plaatsen afvalcontainer is in strijd met oorspronkelijk bouwplan en omgevingsplan van de woningen. 
 In een bouwplan en omgevingsplan is niet opgenomen dat in de directe omgeving van een woning geen
containers mogen/kunnen worden geplaatst. 
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Verzoek om de locatie te verplaatsen vanwege het aantasten van privacy. 
De container is aan de zijde van de singel in de openbare ruimte in de berm op het trottoir  
gepland. Wij beseffen ons dat door het plaatsen van de ondergrondse container meer mensen naar deze 
plek zullen komen. Natuurlijk heeft dit gevolgen, maar wij denken dat hierdoor  de aantasting van  
uw privacy beperkt blijft. Al beseffen wij dat iedereen dat anders kan ervaren. 

Verzoek om de locatie te verplaatsen vanwege aanzicht straat. 
De ondergrondse containers zijn tegenwoordig in veel gemeenten – ook in Utrecht- een normaal 
onderdeel van het straatbeeld en noodzakelijk om onze wettelijke taak te vervullen. 

Verzoek om de locatie op te heffen vanwege het tekort aan groen. 
De gemeente zorgt dat de containers zo goed mogelijk in de omgeving passen. Waar mogelijk plaatsen 
we de container niet in het groen. De container komt naast het huidige trottoir te liggen, waardoor het 
verlies aan groen beperkt blijft. De container is te bereiken zonder aanleg van een pad. 

Verzoek om de locatie te verplaatsen vanwege verwachte geluids- en stankoverlast. Ook in verband  
met gezondheidsklachten. 
Zie de algemene antwoorden bij A2, A3 en A13 over overlast. Wij ontvangen nauwelijks klachten over 
stankoverlast. Ook worden de ondergrondse containers twee keer per jaar van binnen en buiten  
grondig gereinigd. 

Verzoek om de locatie op te heffen om zwerfvuil/ afval in het water te voorkomen. 
Om zwerfvuil te voorkomen, controleert de gemeente Utrecht elke dag of de ondergrondse containers 
goed werken en halen zo nodig ook zwerfvuil weg. Zie ook algemene antwoord bij A3. 

Vertrappen van bloemen, die wij daar zelf hebben aangeplant. Wordt verergerd door de container. 
Bewoners kunnen deze container via de stoep bereiken en hoeven niet door het perk te lopen. 

Verzoek om de locatie op te heffen vanwege het bederven van het woongenot.  
Het bovengrondse gedeelte van de container is minder dan 1 meter hoog. Wij denken dat de aantasting 
van het woongenot beperkt blijft. Al beseffen wij dat iedereen dat anders kan ervaren. 



Stadsbedrijven 
Inzamelen. Markten en Havens 

15 

Container vergroot verrommeling; in de Hazenhof is verrommellng al groot.  
Bij het zoeken naar een containerlocatie proberen we de containers zo goed mogelijk in de omgeving in 
te passen. Het plan wordt daarom ook gemaakt met een projectteam, waarin bijvoorbeeld ook een 
adviseur voor de inrichting van de buitenruimte zit. Daarnaast kunnen bewoners tijdens de inspraak 
periode reageren op de voorgestelde locaties. 

Voorstel: in groentje voorbij bussluis nabij Vincent van Goghlaan.  
Bij dit voorstel is de overschrijding van de loopafstand nog groter dan hij op dit moment al is. Daarnaast 
is het nodig om een pad naar de container aan te leggen. De voorgenomen locatie blijft op basis van het 
totale plan de meest geschikte locatie. 

Voorstel: in Hazenhof nabij niet gebruikt speelplekje. Vuilniswagens rijden nu ook al achteruit.  
Waar mogelijk willen we voorkomen dat de vuilniswagen achteruit rijdt. Bij de huidige vuilniswagen zijn 
meerdere medewerkers aanwezig om het achteruitrijden te begeleiden. Op de vrachtwagen van de 
ondergrondse container zit maar één medewerker. De voorgenomen locatie blijft op basis van het totale 
plan de meest geschikte locatie. 
Voorstel: in parkeerplaats Vrijthof. Daar is minder parkeerdruk en er zijn kleine voorramen bij de 
woningen.  
Vanwege kabels en leidingen onder grond is het niet mogelijk om de containers te plaatsen in de 
parkeerstrook van de Vrijthof.  

Voorstel: locatie 32 en 33 combineren. Minste zicht, overschrijding loopafstand geen probleem voor 
jonge gezinnen. Esthetisch beter.  
Bij deze locatie worden helaas de loopafstanden overschreden. Bij het voorstel van de bewoners is de 
overschrijding van de loopafstand nog groter. Daarnaast is het dan nodig om een pad naar de container 
aan te leggen. De voorgenomen locatie blijft op basis van het totale plan de meest geschikte locatie. 

Al overlast van kliko’s, hondenbezitters, kinderen.  
Wij vinden het vervelend dat u overlast ervaart van kliko’s, hondenbezitters en kinderen. Kliko’s, 
hondenbezitters en kinderen horen thuis in een samenleving. Bij het zoeken naar locaties voor 
ondergrondse afvalcontainers is dit geen belemmerende factor.  
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Opeenstapeling van overlast: kliko’s, hondenuitlaat, electriciteitkastje. Kliko’s blijven staan. 
Bij het zoeken naar een containerlocatie zorgen we dat de containers zo goed mogelijk in de omgeving 
passen. Het plan wordt daarom ook gemaakt met een projectteam. We houden met veel voorwaarden 
rekening. We kunnen niet voorkomen dat een container naast of dichtbij verzamelplekken voor kliko’s 
hondenuitlaatzones wordt geplaatst. 

en 

33 Vrijthof 16 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

34 Kortland tegenover 20 
Bestaande locatie 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

35 Wilderveld 21
Bestaande locatie 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd.

We plaatsen een extra container bij deze locatie. Dit doen we in de bestaande put.

36 Griendhoeve tegenover Alidahoeve 1 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

37 Griendhoeve 7 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

38 Griendhoeve tegenover 
Helenahoeve 2 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 
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39 Nieuwe Boomgaard 11
Bestaande locatie

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd.

40 De Reit tegenover  
Aagjesboomgaard 2 

6 Locatie blijft ongewijzigd. 

Verzoek om locatie te verplaatsen vanwege gebrek aan parkeerplekken. 
Er gaat geen parkeerplek verloren. 

Containers in eigen wijk plaatsen. 
Bij het zoeken naar een geschikte locatie houden we geen rekening of de bewoners uit dezelfde wijk 
komen. Het kan voorkomen dat de container op de grens van twee wijken komt, waardoor bewoners 
meerdere wijken de container gebruiken. 

uit 

41 De Geer 1 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

42 De Geer 5-6 7 Locatie blijft ongewijzigd. 

Verzoek om locatie te verplaatsen door te hoge rand om de container, waardoor auto’s hun portier niet 
kunnen openen. Hierdoor gaat een parkeerplek verloren. 
Na het plaatsen van de container kunnen de deuren van de auto’s zonder schade worden geopend. Dit 
heeft geen gevolgen voor de parkeerplaats, de parkeerplaats blijft behouden. 

43 De Geer tegenover De Wel 5 29 Locatie blijft ongewijzigd. 

Verzoek om locatie te verplaatsen vanwege uitzicht/ behoud groenstrook. 
Container wordt niet voor de woning of in een groenstrook geplaatst. 
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44 Poortland 1 Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

45 Rijnweide nabij Poortland 
Bestaande locatie 

45 16 
Locatie 

Verzoe

Locatie blijft behouden. 
Vanwege een nieuwbouwproject plaatsen we hier een extra container. Dit doen we in de bestaande put. 

blijft 

k om

ongewijzigd. 

 de locatie te behouden vanwege de geschikte locatie. 

46 Rijnweide parkeerplaats 
Bestaande locatie 

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

47 Hofland tegenover Het Leiwerk 
Bestaande locatie  

Geen 
zienswijze 
ontvangen. 

Locatie blijft ongewijzigd. 

48 Puttershof 2 28 Locatie blijft ongewijzigd. 

Verzoek om locatie te verplaatsen vanwege behoud groenstrook. 
Bij de voorgestelde locatie wordt de doorloop belemmerd. Ook komt 
woningen. Wij vinden dit geen beter alternatief. 

deze in het directe zicht van meer 

Verzamelplek voor kliko’s Zienswijze Antwoord 

V1 Kruising Wijnland/ Zuileveld 14, 15,18 Deze verzamelplek voor kliko’s blijft ongewijzigd. 



Stadsbedrijven 
Inzamelen. Markten en Havens 

19 

Verzoek om verzamelpunt te verplaatsen vanwege onveilige verkeerssituatie. 
Dit is een bestaande locatie. Het voorgestelde alternatief is niet groot genoeg 
buurt. Daarom zijn er nu al meerdere aanbiedplaatsen met minder kliko’s. Wij 
alternatief. 

voor alle kliko’s uit de 
vinden dit geen beter 

V2 Hazenhof-Vrijthof 11 33 Deze verzamelplek voor kliko’s blijft ongewijzigd. 

Is a l verzamelplek. Veel overlast. Klep vaak open, waardoor vogels dit er uit pikken. Ruimt bewoner nu 
op. Kliko’s blijven lang staan, worden omgetrapt. Of mij in dienst nemen, of andere plek of beter 
handhaven en het plakken van huisnummers op de containers.  
Dit is een bestaande locatie. Er is geen beter alternatief in de directe omgeving. Bij het uitdelen van de 
nieuwe kliko's en schoonmaken van de huidige kliko voor restafval zullen we hier nogmaals aandacht 
aan besteden. Ook hebben wij uw klacht over de kliko's doorgegeven aan de afdeling Toezicht en 
Handhaving. 

V3 Verbinding Nieuwe Boomgaard, 
Kromme Boomgaard, 
Gruppelboomgaard en 
Aagjesboomgaard 

19 Deze verzamelplek voor kliko’s vervalt. 

Verzoek om verzamelpunt te verplaatsen. Kliko’s komen op straat te staan. Vuilniswagen en andere 
auto’s kunnen de bocht niet maken.  
Door de zienswijze zijn deze verzamelplekken nog een keer bekeken. Het is op dit moment niet mogelijk 
om in deze buurt verzamelplekken voor kliko's te maken, omdat de vuilniswagen (en mogelijk ook ander 
verkeer) de bocht niet meer kan nemen. 
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