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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 West. Daarbij zijn sommige locaties 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 14 oktober 2019 informeerden wij u over de voorlopige locaties van de ondergrondse
restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s. Wij nodigden u uit voor inloopbijeenkomsten. 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 ‘West’).
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 West. U kunt die plattegrond groter maken op uw

computer. Tot en met 19 februari kunt u ook een grote plattegrond bekijken bij het Wijkbureau West,
Stadsplateau 1.

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 19 februari; dit is maximaal zes weken na 7 januari
2020. 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 West
Dit besluit geldt voor de buurt Laan van Nieuw Guinea.

De nummers horen bij de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers en de verzamelplekken. Deze
nummers zijn ook gebruikt bij de zienswijzen en de antwoorden daarop. Dit is te lezen op onze site

(www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen, onder het kopje West). De locaties die niet veranderen staan niet in deze
bijlage.

Locaties voor ondergrondse restafvalcontainers:
Nr.

Locatie

Verandering

67

Weltevredenstraat 21-23

Besluit: deze locatie vervalt.
Daarbij schuift locatie nummer 70 op naar de hoek van de

Priokstraat. Zo voorkomen we dat één parkeerplaats vervalt.
69

Paramaribostraat 104

Besluit: deze locatie verplaatsen we naar Makassarstraat 84.
De locatie komt aan het einde van de Paramaribostraat net naast de
groenstrook.

76

Laan van Nieuw Guinea 12

Besluit: deze locatie verplaatsen wij naar de hoek van de

Ambonstraat. Het nieuwe adres is Laan van Nieuw Guinea 14.

Uit de proefsleuven bleek dat de voorgestelde locatie niet mogelijk
was, omdat er leidingen onder de grond liggen.
77

Groeneweg 80

Besluit: deze locatie verplaatsen wij circa drie meter, het adres blijft
Groeneweg 80.

Hiermee blijft er meer parkeerruimte bestaan en komt de container
verder van de winkelingang.

Uit de proefsleuven bleek dat de voorgestelde locatie niet mogelijk
was, omdat er leidingen onder de grond liggen.
Verzamelplekken voor kliko’s:
Nr.

Locatie

Wijziging

V3

Hoek van de Makassarstraat 6

Besluit: wij verplaatsen deze verzamelplek voor kliko’s naar de hoek

en Bataviastraat

aan de overkant. Dat is de hoek Bataviastraat 1 en Makassarstraat 6.

