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 Intoductie  voorlopige locaties  definitieve locaties  uitreiking pas 

Geachte bewoner(s), 

De gemeente heeft een definitief plan gemaakt voor de ondergrondse restafvalcontainers en 

verzamelplekken voor kliko’s in Vleuten. Naar aanleiding van de ontvangen inspraakreacties 

(zienswijzen) en nader onderzoek hebben we de definitieve locaties voor de ondergrondse (restafval) 

containers in Vleuten vastgesteld. In deze brief leest u meer over de achtergrond, de inspraakreacties, 

het besluit en wat u kunt doen als u het niet eens bent met een locatie. 

Achtergrond 

In onze brief van mei 2018 informeerden wij u over de voorlopige locaties van de ondergrondse 

(restafval)containers. Tijdens de inspraakperiode van twee weken nodigden wij u uit voor diverse 

inloopbijeenkomsten. 

Inspraakreacties 

De inspraakreacties van bewoners en de gemeentelijke reactie hierop, zijn gebundeld en verwerkt in 

een document. U kunt dit vinden op  www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen (onder het kopje ‘Vleuten’). 

Besluit over de definitieve locaties containers en verzamelplekken voor kliko’s Vleuten 

Na afweging van alle belangen hebben we besloten voor de ondergrondse containers twee locaties te 

wijzigen, één locatie te laten vervallen en twee bestaande locaties uit te breiden. Ook vervallen vier 

verzamelplekken voor kliko’s. 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 

Wijkservicecentrum Vleuten/De Meern, Dorpsstraat 1. 

http://www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen
http://www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen
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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. 

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. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

A.H.W. Schrijver 

 



Bijlage 1 
De wijzigingen na het voornemen Vleuten; behorend bij het besluit Het Nieuwe 
Inzamelen Vleuten d.d. 09-11-2018. 

• Locatie 2 (Ridderhoflaan):
Deze locatie is verplaatst naar Den Hamstraat tussen nummers 19 en 21.
In verband met kabels en leidingen in de ondergrond is het niet mogelijk om de container te 
plaatsen op de voorgestelde locatie.

• Locatie 6 (Broederschaplaan 32):
Deze locatie is verplaatst naar de John F. Kennedylaan 5.
Wij hebben een zienswijze ontvangen met het verzoek de locatie te verplaatsen vanwege behoud 
van groenstroken. De container komt nu in lijn met de andere containers. Hiermee gaat geen 
parkeerplaats verloren.

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

• Locatie 35 (Wilderveld 21):
Dit is een bestaande locatie. We plaatsen een extra container bij deze locatie. Dit doen we in 
de bestaande put.

• Locatie 45 (Rijnweide nabij Poortland 45):
Dit is een bestaande locatie. Vanwege een nieuwbouwproject plaatsen we hier een extra 
container. Dit doen we in de bestaande put.

• Locaties voor verzamelplekken voor kliko’s (Verbinding Nieuwe Boomgaard, Kromme 
Boomgaard, Gruppelboomgaard en Aagjesboomgaard):
Deze verzamelplek voor kliko’s vervalt. Door binnengekomen zienswijzen zijn deze plekken 
nog een keer bekeken. Het is op dit moment niet mogelijk om in deze buurt 
verzamelplekken te maken, omdat de vuilniswagen (en mogelijk ook ander verkeer) de bocht 
niet meer kan nemen als de kliko’s op de verzamelplekken staan. 


	Brief_Besluit Het Nieuwe Inzamelen Vleuten versie 011118
	Bijlage 1 - HNI besluit Vleuten versie 011118



