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 Introductie  voorlopige locaties  definitieve locaties   uitreiking pas 

Geachte bewoner, 

De gemeente heeft een definitief plan (besluit) gemaakt voor de ondergrondse restafvalcontainers en 
verzamelplekken voor kliko’s in De Meern. Naar aanleiding van de ontvangen inspraakreacties en nader 
onderzoek hebben we de definitieve locaties voor de ondergrondse (restafval) containers en de 
verzamelplekken voor kliko’s in De Meern vastgesteld. In deze brief leest u meer over de achtergrond, 
de inspraakreacties en het besluit. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met dit besluit.  

Achtergrond  
In onze brief van juni 2018 informeerden wij u over de voorlopige locaties van de ondergrondse 
(restafval)containers. Tijdens de inspraakperiode nodigden wij u uit voor diverse bijeenkomsten. 

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 ‘De 
Meern’).  

Besluit over de definitieve locaties ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s 
Na afweging van alle belangen hebben we besloten voor de ondergrondse restafvalcontainers twaalf 
locaties te wijzigen en drie locaties toe te voegen. Ook zijn twee verzamelplekken voor kliko’s 
gewijzigd. 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 zes weken 
na verzenddatum van deze brief, ligt de plattegrond (in groot formaat) ter inzage op het 
Wijkservicecentrum Vleuten/De Meern, Dorpsstraat 1 in Vleuten. 
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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, 

Hoofd Inzamelen, Markten en Havens 
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Bijlage 1 
De wijzigingen na het voornemen De Meern; behorend bij het besluit Het Nieuwe 
Inzamelen De Meern d.d. 29-03-2019. 

• Locatie 6 (Evenaar 145):
Deze locatie wordt verplaatst naar de brug bij het voetpad ter hoogte van Evenaar tegenover
139. Door de container te verplaatsen is de verkeerssituatie duidelijker bij het legen van de
container.

• Locatie 9 (Fahrenheit 12):
Deze locatie wordt verplaatst naar Fahrenheit tegenover 3.
In verband met kabels en leidingen in de ondergrond was plaatsen niet mogelijk.

• Locatie 10 (Keerkring 78):
Deze locatie wordt verplaatst naar Beaufort naast Celsius 1.
In verband met kabels en leidingen in de ondergrond was plaatsen niet mogelijk.

• Locatie 14 (Hemelvuur 14):
Deze locatie wordt verplaatst naar De Meridiaan ter hoogte van Hemelvuur 43.
Hierdoor ontstaat een betere spreiding van de containers en kortere loopafstanden.

• Locatie 15 (Westerlengte tegenover Zuiderbreedte 29):
Deze locatie wordt verplaatst naar Zuiderbreedte tegenover 25.
In verband met kabels en leidingen in de ondergrond was plaatsen niet mogelijk.

• Locatie 16 (Zuiderbreedte tegenover Water 34):
Deze locatie wordt verplaatst naar Zuiderbreedte tegenover 1-6. De container sluit aan bij de
geparkeerde auto’s en gaat geen parkeerplaats verloren. Ook ontstaat eenzelfde beeld als bij
de andere containers op de Zuiderbreedte.

• Locatie 17 (Evenaar 67):
Deze locatie wordt verplaatst naar Evenaar 61bij de brug en het voetpad. Door de container te
verplaatsen is de verkeerssituatie duidelijker bij het legen van de container.

• Locatie 18 (Oosterlengte tegenover 13):
Deze locatie wordt verplaatst naar Oosterlengte schuin tegenover nummer 1 (dit is ter hoogte
van de entree van de nieuwbouw). Hierdoor ontstaat een betere spreiding van de containers en
kortere loopafstanden.

• Locatie 30 (Bakerlaan tegenover 4):
Deze locatie wordt verplaatst naar Bakerlaan aan achterzijde Kameniersterlaan 23.
Hierdoor ontstaat een betere spreiding en kortere loopafstanden.



• Locatie 38 (Marelaan 18):
Deze locatie wordt verplaatst naar hoek Kooikerspad – Marelaan.
Naar aanleiding van de zienswijzen bleek één van de alternatieven mogelijk.

• Locatie 42 (Kalverstraat 2):
Deze locatie wordt verplaatst naar de rand van het perkje naast Kalverstraat 2.
In verband met kabels en leidingen in de ondergrond was plaatsen niet mogelijk.

• Locatie 54 (Meentweg 116):
Deze locatie wordt verplaatst naar Meentweg naast Laan 1954 nummer 59. In verband met
kabels en leidingen in de ondergrond was plaatsen niet mogelijk.

• Locaties 61 (Hogewoerd tegenover 15):
Dit is een nieuwe locatie, hierdoor verbetert de spreiding en loopafstanden korter worden.

• Locatie 62 (Castellumlaan 1):
Deze locatie was ingetekend in het nieuwbouwproject, maar bleek bij uitwerking van het
nieuwbouwplan niet goed bereikbaar te zijn voor de vuilniswagen. Daarom is de locatie
verplaatst naar een nieuwe plek in het nieuwbouwproject.

• Locatie 63 (Evenaar tegenover Oosterlengte 71):
Dit is een nieuwe locatie, hierdoor verbetert de spreiding en loopafstanden korter worden.

• Verzamelplek voor kliko’s 2 (Mabeliastraat ):
Deze verzamelplek wordt iets opgeschoven.

• Verzamelplek voor kliko’s 3 (Mandemakerslaan 22-24):
Deze verzamelplek blijft ongewijzigd, maar aan de overzijde maken we een extra
verzamelplek.

• Verzamelplek voor kliko’s 6 (Meentweg tegenover 26):
Deze verzamelplek wordt iets opgeschoven, waardoor deze verzamelplek niet meer bij de
wegversmalling ligt.

• Verzamelplek voor kliko’s 8 (Luwte):
Deze verzamelplek wordt verplaatst naar de overzijde in de hoek van de straat.
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