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1 Inleiding nota van antwoord zienswijze 

Naar aanleiding van het Grondstoffenplan 2017-2020 worden er voorbereidingen getroffen om in de 

wijk Boven de Baandert op een andere wijze afval te scheiden.  

 

Inwoners Boven de Baandert krijgen een oranje bak voor verpakkingen van plastic, blik en 

drankkartons (PBD). En als gewenst, ook een bak voor oud papier en karton (OPK). De grijze bak 

voor restafval verdwijnt en bewoners brengen hun restafval naar een ondergrondse container in de 

buurt. Met deze wijziging wil de gemeente Heemskerk het afval scheiden en hergebruik van afval 

bevorderen en het ontstaan van restafval zoveel mogelijk beperken. 

 

De huishoudens moeten aangewezen worden op een locatie waar zij hun restafval kwijt kunnen, de 

ondergrondse containers worden afgesloten met een toegangscontrole systeem en zijn dan enkel te 

openen met een afvalpas. Er worden standaard twee locaties gekoppeld  aan een afvalpas, maatwerk 

hierin is en blijft voor bewoners mogelijk. In het aanwijzingsbesluit wordt één hoofdlocatie 

aangewezen. De uitwijklocatie staat hierin niet vastgelegd. 

 

In Boven de Baandert worden nieuwe ondergrondse containers geplaatst voor restafval. Deze 

concept containerlocaties zijn gecommuniceerd met bewoners tijdens drie inloopbijeenkomsten op;  

- Dinsdag 17 september 16.00 – 19.00 uur in het Maereveldt 

- Donderdag 19 september  19.00 – 21.00 uur in het Spectrum 

- Dinsdag 24 september 16.00 – 19.00 uur in het Maereveldt 

 

De zienswijzen zijn in deze nota terug te lezen. De containers waarop geen zienswijzen zijn 

binnengekomen zullen hierna door het college worden vastgesteld, waarna bewoners hun bezwaar 

nog op de locaties kunnen indienen. De gewijzigde locaties gaan een nieuwe zienswijze procedure in. 

 

1.1 Leeswijzer 

In deze Nota van Antwoord zijn de ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Er is ook 

aangegeven of en hoe met de zienswijze rekening is gehouden. Een aantal onderwerpen komt in 

meerdere zienswijzen naar voren. Deze onderwerpen worden in hoofdstuk 2 besproken. In hoofdstuk 

3 zijn de aanpassingen benoemd en in hoofdstuk 4 de containers die vastgesteld worden. In 

hoofdstuk 5 is per zienswijze een beantwoording gegeven.  

 

  



 

 

2 Algemene reactie 

2.1 Bewonersbijeenkomst en zienswijzen 

Alle bewoners van de laagbouwwoningen in Boven de Baandert zijn uitgenodigd om tijdens de 

bewonersbijeenkomsten hun vragen en meningen te laten horen. Bewoners konden tijdens de 

bewonersbijeenkomsten hun zienswijze achterlaten. Alle binnengekomen zienswijzen via de 

bewonersbijeenkomsten, per mail en post zijn in dit document na te lezen. 

 

De bijeenkomsten zijn goed bezocht, met 50 tot 80 bewoners per bijeenkomst.  

 

2.2 Afvalpas koppelingen 

De afvalpas zal standaard gekoppeld worden aan twee tot vier containerlocaties nabij het perceel. 

Alleen de hoofdlocatie wordt opgenomen in het aanwijzingsbesluit.  

 

2.3 Uitgangspunten voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers 

In januari zijn de uitgangspunten vastgesteld door het college, deze uitgangspunten worden zo veel 

meegenomen in de locatiekeuze voor de nieuwe locaties voor ondergrondse containers. In deze 

uitgangspunten staat onder andere dat we streven naar 100 tot 150 woonhuisaansluitingen per 

ondergrondse container, waarbij de loopafstand van een woning tot de restafvalcontainers in principe 

minder dan 250 meter bedraagt. Gemeten wordt de loopafstand van de dichtstbijzijnde erfgrens tot 

aan de containerlocatie. Er geldt geen garantie dat voor elke woning binnen 250 meter een container 

staat. De uitganspunten zijn te vinden in het document OD/2018/255763 en tevens voor bewoners 

beschikbaar gesteld op de website van Heemskerk. 

 

2.4 Kabels en leidingen 

In de openbare ruimte liggen veel kabels en leidingen. De nieuwe container locaties die zijn 

aangewezen zijn plekken waar we ervanuit gaan dat hier geen gemeentelijke riolering of gas en 

waterleidingen in de weg liggen of dat kabels voor data en energie omgelegd moeten worden. Enkele 

containers staan geprojecteerd op hoeken van straten, reden hiervoor is dat hier vaak tussen de 

kabels en leidingen nog ruimte is voor het plaatsen van een container. 

 

2.5 Ledigingsfrequentie voor PBD bak  

Veel bewoners hebben aangegeven de ledigingsfrequentie voor de PBD bak die gesteld is op één 

keer in de vier weken, te weinig te vinden. Bewoners verwachten te veel PBD te verzamelen of zijn 

bang voor stankoverlast. De inzameling van het PBD wordt na invoering in de gaten gehouden wat 

betreft de vulling van de oranje bakken. Indien hier reden voor is, wordt aanpassing van de 

inzamelfrequentie onderzocht op consequenties voor logistiek en kosten. Om stankoverlast te 

voorkomen wordt geadviseerd PBD in zakken te verzamelen of het PBD af te spoelen voordat men 

het los in de bak verzameld. 

 

2.6 Maatwerkoplossingen 

Bewoners, die om welke reden dan ook, menen hulp nodig te hebben bij het afvoeren van hun 

restafval naar de ondergrondse restafval container, kunnen een aanvraag doen bij de gemeente voor 

een maatwerkoplossing. De gemeente stuurt in overleg met deze bewoners een afvalcoach langs om 

de situatie te inventariseren en samen met de bewoner een passende oplossing te zoeken. 

 

2.7 Mina Krusemanpark 

De wijk is zeer krap gedimensioneerd, hierdoor kan het inzamelvoertuig voor een ondergrondse 

container niet door de wijk rijden. Omdat de woningen niet allemaal even grote tuinen hebben is het 

plaatsen van meerdere rolcontainers aan de deur ook geen optie. Gekozen is daarom voor twee 
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ondergrondse containers bij de uitgang van de wijk. Ook komt er een container bij de milieustraat aan 

de Mozartstraat als uitwijkmogelijkheid. 

 

2.8 Meer ondergrondse containers in de hofjes de Maer 

De hofjes aan de Jean Monnetstraat zijn doodlopend. Hierdoor moet de wagen die de ondergrondse 

leegt daar altijd een omkeerbeweging maken. Uit veiligheidsoverwegingen is dat niet wenselijk. Aan 

de Jean Monnetstraat is daarom een extra containerlocatie aangewezen om de loopafstanden te 

beperken.  

 
2.9 Bestaande milieustraten 

De bovengrondse PBD containers hier gaan weg, omdat alle laagbouw een oranje bak aan huis krijgt. 

De oud papier en karton bak blijft mogelijk staan.   



 

 

3 Aanpassingen 

Uiteindelijk zijn 7 containerlocaties verschoven op verzoek van bewoners, komen twee voorgestelde 

containerlocaties te vervallen en zijn vier nieuwe containerlocaties toegevoegd. 

Alle binnengekomen vragen staan in hoofdstuk 5 Zienswijzen. 

 

De wijzigingen betreffende de volgende containerlocaties: 

 
NT10 Is verplaatst naar de hoek Mozartstraat/Rendorppark om zo meer afstand 

tussen woning en container te krijgen. 

 

NT24 Is verplaatst naast de aanbiedplaats rolcontainers die tussen Rendorppark 23-

25 gesitueerd is. Hiermee worden loopafstanden verkort. 

 

NT15 en NT16 Zijn komen te vervallen op verzoek van omwonenden. Dit i.v.m. teveel 

invloed op verkeersveiligheid en parkeren. 

 

NT17 Is verplaatst richting Rosa Manussingel 121/125 naast de aanbiedplaats voor 

rolcontainers. 

 

NT18 Is door de herverdeling bij deze wijk verplaatst naar de uitgang van de wijk, 

tegenover Jean Monnetstraat 1. 

 

NT20 Is verplaatst naar hoek Breedweerlaan/Aletta Jacobsstraat, op de hoek deels 

in het groen, zodat deze niet meer direct in het zicht van de woning staat. 

 

NT21 Is op verzoek HVC wat opgeschoven i.v.m. te grote boom waardoor legen niet 

mogelijk was. 

 

NT25 Is verplaatst naar Deukelven tegenover huisnummer 110 in de groendriehoek, 

i.v.m. aanwezigheid boom op oorspronkelijke locatie. 

 

NT27 Extra containerlocatie met 2 ondergrondse containers die toegevoegd 

worden aan de al aanwezige verzamelcontainers voor PBD, OPK, glas en 

textiel aan de Mozartstraat bij de uitgang van Breedweer. 

 

NT28 Extra containerlocatie op de hoek Breedweerlaan/Elise van Calcarstraat,die 

nodig was door het komen te vervallen van de locaties NT15 en NT16 om te 

voorkomen dat de loopafstanden veel te groot worden. 

 

NT29 Extra containerlocatie ter hoogte van Jean Monnetstraat 162, om de 

loopafstanden voor de wat oudere bewoners uit de diverse hofjes te 

verkleinen.  

 

NT30 Extra containerlocatie op de hoek van het hofje Prof. Ten Doeschatestr 239, 

om de loopafstanden voor de wat oudere bewoners uit de diverse hofjes te 

verkleinen. 
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4 Locaties te vaststelling 

Acht voorgestelde containerlocaties worden ter vaststelling voorgelegd aan het College. Op deze 

locaties zijn geen zienswijzen binnengekomen die leiden tot een wijziging van de voorgestelde 

containerlocatie. In de zienswijzen is na te lezen dat bij een enkele bak wel een wijziging is 

doorgevoerd, maar dit geen consequenties heeft op de voorstelde containerlocatie. Op een enkele 

plek is een containerlocatie bijgekomen voor een betere spreiding van containerlocaties.  

 

De volgende containerlocaties zullen ter vaststelling aangeboden worden aan het college van 

Burgemeester en wethouders: 

 
NT12 Hoek Mozartstraat en Mina Krusemanpark 

NT13 Ter hoogte van Jean Monnetstraat nrummer 322 

NT14 Ter hoogte van Prof. ten Doesschatestraat nummer 255 

NT19 Ter hoogte van Prof. ten Doesschatestraat nummer 79 

NT22 Ter hoogte van De Zevenhoeven nummer 95 

NT23 Ter hoogte van Abbenven nummer 74 

NT24 Ter hoogte van De Zevenhoeven nummer 9 

NT26 Ter hoogte van Deukelven nummer 55 
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5 Zienswijzen 

Container 

nr. 

Verzoek Aanpassing 

ja/nee 

Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT01 gescheiden inzameling gft bij hoogbouw? Nee Wil graag gft afval scheiden, 

waarom zijn er geen gezamenlijke 

gft containers voor de hoogbouw? 

Hoogbouw komt nog aan bod. We wachten op de 

uitkomsten van enkele pilots bij andere gemeenten 

die aan het onderzoeken zijn hoe de gft inzameling bij 

hoogbouw geregeld kan worden. 

NT03 prima plek voor de OC! nee Krijgen wij nog uitleg wat in welke 

bak mag cq moet? Want gekookt 

eten is niet goed voor compost en 

welk plastic wel en welk niet? 

In de communicatie nemen we dit mee. 

NT10 verplaatsing OC naar Mozartstraat 

(brievenbus).  Aanvulling vanuit de 

bijeenkomst: ook nog opties tussen nr 2 

en 100. 

ja mogelijk overlast door klep onder 

slaapkamerraam + auto's die hier 

gaan stoppen met draaiende motors 

NT10 is verplaatst naar de hoek 

Mozartstraat/Rendorppark om zo meer afstand 

tussen container en woning te krijgen. 

NT10 Te ver weg.  ja Waarom is deze regeling al beslist, 

huidige systeem bevalt prima. Nu 

ver lopen met een zak afval naar 

container. (tevens via de email) 

In het Rendorppark is ter hoogte van huisnummer 23, 

naast het voetpad en aanbiedplaats rolcontainers een 

extra locatie aangewezen voor NT11/NT24 

NT10/NT13 Waarom niet gekozen voor een OC in 

hofje van 178? Wat worden de kosten of 

blijft dit gelijk? Hoe/wanneer kan men 

kiezen? 

ja NT10 en NT13 liggen erg dicht bij 

elkaar, waarom is niet gekozen voor 

een plek bij nr 178? 

De hofjes aan de Jean Monnetstraat zijn doodlopend. 

Hierdoor moet de wagen die de ondergrondse leegt 

daar altijd een omkeerbeweging maken. Uit 

veiligheidsoverwegingen is dat niet wenselijk. Aan de 

Jean Monnetstraat is daarom een extra 

containerlocatie aangewezen om de loopafstanden te 

beperken. NT18 is wat verschoven en NT29 is 

toegevoegd als extra locatie. 
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Container 

nr. 

Verzoek Aanpassing 

ja/nee 

Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT11/NT24 OC verplaatsen naar milieustraat 

Mozartstraat/Prof. ten Doeschatestr, of 

naar het terrein tussen nr 23/25 en NT24 

laten vervallen. 

ja Hier gaat iedereen toch al heen, dan 

kan restafval hier ook wel bij. Voor 

bereikbaarheid van alle bewoners is 

het tweede alternatief ook een 

optie.  

NT11/NT24 is verplaatst naar het Rendorppark zelf, 

naast nummer 23, bij de milieustraat Mozartstraat is 

een extra containerlocatie aangewezen, NT27. 

NT11/NT24 OC verplaatsen naar milieustraat 

Mozartstraat/Prof. ten Doeschatestr 

ja Hier gaat iedereen toch al heen, dan 

kan restafval hier ook wel heen 

gebracht worden.  Container komt 

anders in gras, er is hier geen 

trottoir.  

NT11/NT24 is verplaatst naar het Rendorppark zelf, 

naast nummer 23, bij de milieustraat Mozartstraat is 

een extra containerlocatie aangewezen, NT27. 

NT11/NT24 OC niet te plaatsen of hoek prof ten 

doesschatestraat/mozartstraat 

ja pal naast woonhuizen, onveilig, kans 

op wortelschade, geen trottoir. 

NT11/NT24 is verplaatst naar het Rendorppark zelf, 

naast nummer 23, bij de milieustraat Mozartstraat is 

een extra containerlocatie aangewezen, NT27. 

NT12 extra OC in de buurt erbij   Loopafstand ca 450 m, is enige OC 

voor hele buurt, dus zorg om drukte 

met auto's door wegbrengen afval, 

verkeersveiligheid 

wijk is te krap gedimensioneerd voor inzamelvoertuig 

HVC. Daarom 2 OC bij uitgang wijk. 

NT12 containerlocatie in wijk erbij Nee één ondergrondse is erg weinig voor 

de hele wijk. Liefst ook een thv de 

speelplek. 

wijk is te krap gedimensioneerd voor inzamelvoertuig 

HVC. Daarom 2 OC bij uitgang wijk. 

NT12 verplaatsing OC naar milieustraat Nee staat op een kruispunt, gevaarlijk.  wijk is te krap gedimensioneerd voor inzamelvoertuig 

HVC. Daarom 2 OC bij uitgang wijk.  

NT12 verplaats OC naar locatie waar ook de 

glas/papier/textiel containers staan 

Nee   wijk is te krap gedimensioneerd voor inzamelvoertuig 

HVC. Daarom 2 OC bij uitgang wijk.  Er komt ook een 

container bij de milieustraat Mozartstraat NT27 

NT12 Extra OC bij het Krusemanpark erbij. Nee De loopafstand naar NT12 is veel te 

ver 

wijk is te krap gedimensioneerd voor inzamelvoertuig 

HVC. Daarom 2 OC bij uitgang wijk.  
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Container 

nr. Verzoek 

Aanpassing 

ja/nee Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT12 OC verplaatsen naar hoek Mozartstr/Prof. 

ten Doeschatestraat. 

Nee voorgestelde locatie is druk punt 

met fietsers richting Castricum en er 

staan vaak auto's geparkeerd. 

wijk is te krap gedimensioneerd voor inzamelvoertuig 

HVC. Daarom 2 OC bij uitgang wijk.  Er komt ook een 

container bij de milieustraat Mozartstraat NT27 

NT12 verplaats OC naar locatie waar ook de 

glas/papier/textiel containers staan 

[Mozartstr] 

Nee   wijk is te krap gedimensioneerd voor inzamelvoertuig 

HVC. Daarom 2 OC bij uitgang wijk.  Er komt ook een 

container bij de milieustraat Mozartstraat NT27 

NT12 ? Nee De container staat hemelsbreed 200 

m weg, dat is via de straat te ver 

lopen. Er moeten 100/125 

huishoudens gebruik van maken. Dit 

is een buurt met heel veel kinderen 

dus de container zit zo vol! 

wijk is te krap gedimensioneerd voor inzamelvoertuig 

HVC. Daarom 2 OC bij uitgang wijk.  

NT12 Waarom de nieuwe container niet op de 

huidige plek? 

  [geen onderbouwing, weet niet wat 

met huidige plek bedoeld wordt….] 

? 

NT12 wijziging containerplek nee Is erg druk punt met verkeer, 

uitgang wijk. Kan de OC naar de 

milieustraat Mozartstraat 

wijk is te krap gedimensioneerd voor inzamelvoertuig 

HVC. Daarom 2 OC bij uitgang wijk.  Er komt ook een 

container bij de milieustraat Mozartstraat NT27 

NT12 verplaatsing OC naar alternatieve plek; 

bijv. in breedweerlaan tussen de 4 

parkeerplaatsen. Bij de milieustraat 

Mozartstraat. Hoek Roosje 

Vossstraat/Mozartstraat of bij de hoek 

speeltuin midden in de wijk. 

Nee levert gevaarlijke verkeerssituatie 

op. Mogelijk overlast door geluid, 

stank en troep. 

wijk is te krap gedimensioneerd voor inzamelvoertuig 

HVC. Daarom 2 OC bij uitgang wijk.  Er komt ook een 

container bij de milieustraat Mozartstraat NT27 

NT12 Blij met oranje bak, niet met OC. Liever 

grijze bak houden en 1x4 weken ophalen 

Nee OC leveren veel overlast op, zie de 

bestaande locaties 

systeem staat niet ter discussie. 
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Container 

nr. Verzoek 

Aanpassing 

ja/nee Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT13 OC verplaatsen naar Jean Monnetstr 

tussen nr.242 & 178 

ja Deze plek leidt tot een betere 

verdeling van de containers in de 

wijk en tot een betere loopafstand 

voor bewoners. Anders graag een 

extra OC voor de oudere bewoners 

in de wijk en om te voorkomen dat 

restafval in andere bakken 

verdwijnt. 

De hofjes aan de Jean Monnetstraat zijn doodlopend. 

Hierdoor moet de wagen die de ondergrondse leegt 

daar altijd een omkeerbeweging maken. Uit 

veiligheidsoverwegingen is dat niet wenselijk. Aan de 

Jean Monnetstraat is daarom een extra 

containerlocatie aangewezen om de loopafstanden te 

beperken. NT18 is wat verschoven en NT29 is 

toegevoegd als extra locatie. 

NT13 wijziging containerplek, meer 

containerlocaties in deze buurt 

ja OC verplaatsen en extra OC meer in 

de hofjes, wordt de loopafstand 

korter en staat OC niet in zicht. 

Woongenot moet boven 

verdienmodel en efficiency HVC 

gaan. 

De hofjes aan de Jean Monnetstraat zijn doodlopend. 

Hierdoor moet de wagen die de ondergrondse leegt 

daar altijd een omkeerbeweging maken. Uit 

veiligheidsoverwegingen is dat niet wenselijk. Aan de 

Jean Monnetstraat is daarom een extra 

containerlocatie aangewezen om de loopafstanden te 

beperken. NT18 is wat verschoven en NT29 is 

toegevoegd als extra locatie. 

NT15 vervallen extra containerlocatie ja NT03 en de huidige containers aan 

de Mozartstraat zijn voldoende, dus 

geen extra OC ten koste van groen 

nodig. 

NT15 kan vervallen. Vanwege de langere 

loopafstanden die hierdoor voor sommige bewoners 

in de wijk ontstaan, is een alternatief in de vorm van 

NT28 toegevoegd. 

NT15 vervallen extra containerlocatie ja NT03 en de huidige containers aan 

de Mozartstraat zijn voldoende, dus 

geen extra OC ten koste van groen 

nodig. 

NT15 kan vervallen. Vanwege de langere 

loopafstanden die hierdoor voor sommige bewoners 

in de wijk ontstaan, is een alternatief in de vorm van 

NT28 toegevoegd. 
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Container 

nr. Verzoek 

Aanpassing 

ja/nee Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT15 vervallen extra containerlocatie ja Locatie is in drukke straat met te 

weinig parkeerplek, afval wordt met 

de auto weggebracht, is 

verkeersonveilig als mensen hier 

gaan stoppen. Plus overlast van 

afval bij bak als deze vol is. Zet de 

OC bij de milieustraat Mozartstraat. 

NT15 kan vervallen. Vanwege de langere 

loopafstanden die hierdoor voor sommige bewoners 

in de wijk ontstaan, is een alternatief in de vorm van 

NT28 toegevoegd. 

NT15 Graag een papierbak extra. Nee   gaat mee in uitzet actie papier door HVC. 

NT15 Kan OC naar hoek Roosje 

Vosstr/Mozartstraat? 

Nee Verplaatsen ivm overlast door stank 

en grofvuil bijplaatsing en lawaai 

van open/dichtdoen container. 

NT15 kan vervallen. Vanwege de langere 

loopafstanden die hierdoor voor sommige bewoners 

in de wijk ontstaan, is een alternatief in de vorm van 

NT28 toegevoegd. 

NT15 ? ja voor ons geen probleem maar voor 

de bejaarden in Breedweer zijn de 

containers erg ver lopen. Geeft het 

legen van de container geen 

verkeersproblemen? 

NT15 kan vervallen. Vanwege de langere 

loopafstanden die hierdoor voor sommige bewoners 

in de wijk ontstaan, is een alternatief in de vorm van 

NT28 toegevoegd. 

NT16 OC verplaatsen naar Rosa Manussingel, 

aangeveven op grote kaart Breedweer. Of 

naar uitgang wijk met bijv verbreding weg 

in de groenstrook aan de overkant zodat 

verkeer doorgang blijft hebben bij 

wegbrengen afval. 

ja locatie op druk verkeerspunt, leidt 

tot veel overlast bij afval 

wegbrengen of legen door HVC 

NT16 is komen te vervallen. Vervangen door 

alternatieve locatie NT28, om loopafstanden binnen 

de gestelde criteria te houden. 

NT16 Verplaaten OC naar een van de drie opties 

die op de kaart Breedweer zijn gezet of bij 

de ingang van de wijk [Mozartstr] De 

laatste optie is de beste. 

ja Locatie is in een bocht in een te 

krappe straat, dus erg onveilig. 

NT16 is komen te vervallen. Vervangen door 

alternatieve locatie NT28, om loopafstanden binnen 

de gestelde criteria te houden. 
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Container 

nr. Verzoek 

Aanpassing 

ja/nee Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT16 OC verplaatsen naar ingang wijk bij 

Mozartstr of verplaatsen naar Rosa 

Manussingel thv nr 116 of nr 108 

ja locatie is onveilig, druk verkeer. Oc 

zal geluidsoverlast geven en ook 

overlast door afval als er storing is of 

pas vergeten. 

NT16 is komen te vervallen. Vervangen door 

alternatieve locatie NT28, om loopafstanden binnen 

de gestelde criteria te houden. 

NT16 Verplaatsen OC naar een van de drie 

opties die op de kaart Breedweer zijn 

gezet of bij de ingang van de wijk 

[Mozartstr] 

ja locatie brengt de verkeersveiligheid 

in gevaar doordat het op een druk 

kruispunt is [3-splitsing]. Staat dicht 

op woningen dus ook last van geluid 

en rommel bij de container. 

NT16 is komen te vervallen. Vervangen door 

alternatieve locatie NT28, om loopafstanden binnen 

de gestelde criteria te houden. 

NT16 Verplaatsen OC naar een van de drie 

opties die op de kaart Breedweer zijn 

gezet of bij de ingang van de wijk 

[Mozartstr] 

ja Dit omdat het op een 3 weg splitsing 

is, wat een druk punt is. Vanwege 

kleine vrachtwagens en werkbussen 

die rondom dit punt geparkeerd 

staan en de vele kinderen die langs 

dit punt komen op de fiets om naar 

school te gaan. Het is nu al een druk 

en lastig punt. Ik ben bang dat er 

straks nog meer auto’s komen, die 

op weg om de wijk uit te gaan, 

stoppen bij de container om hun 

afval weg te gooien. Dit maakt de 

situatie alleen maar 

onoverzichtelijker en gevaarlijker. 

 

 

 

 

 

 

 

NT16 is komen te vervallen. Vervangen door 

alternatieve locatie NT28, om loopafstanden binnen 

de gestelde criteria te houden. 
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Container 

nr. Verzoek 

Aanpassing 

ja/nee Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT16 verplaatsen naar hoek Elise v 

Calcarstr/Rosa Manussingel of op plek 

waar veiligheid niet in gedrang komt.  

ja 1. er wordt een gevaarlijke 

verkeerssituatie gecreëerd omdat 

het hier een 3splitsing betreft die 

erg druk is.                                            

2. Hoe wil de gemeente de 

veiligheid garanderen?                                

3. hoe gaat de gemeente illegaal 

storten van afval naast de OC tegen?        

4. Waarom wordt er geen klok op de 

OC geplaatst die ervoor zorgt dat de 

container 's nachts dicht is zodat er 

geen overlast van nachtelijk gebruik 

is.                                                                                

5. Hoe zit het met de doorgang van 

hulpdiensten als de container 

geleegd moet worden en de wagen 

de straat blokkeert?                                   

6. Waarom biedt de gemeente geen 

alternatieve plekken voor plaatsen 

van containers?                                                                       

7. Hoe zit het met de 

waardevermindering van mijn huis?              

8. Hoe is het met toezicht en 

controle op naleving van de regels 

geregeld? 

NT16 is komen te vervallen. Vervangen door 

alternatieve locatie NT28, om loopafstanden binnen 

de gestelde criteria te houden. 

NT16   ja locatie op een druk punt met veel 

verkeer en te dicht bij huizen 

waardoor overlast van het 

wegbrengen van afval en het legen 

van de bakken. 

NT16 is komen te vervallen. Vervangen door 

alternatieve locatie NT28, om loopafstanden binnen 

de gestelde criteria te houden. 
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Container 

nr. Verzoek 

Aanpassing 

ja/nee Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT16 pbd 1x4wk is te weinig, te weinig 

containers 

Nee   De inzameling van pbd wordt na invoering in de gaten 

gehouden wat betreft de vulling van de oranje 

bakken. Indien hier reden voor is, wordt aanpassing 

van de inzamelfrequentie onderzocht op 

consequenties voor logistiek en kosten.  

NT17 Afstand naar container is te ver, zijn beide 

slecht ter been. Bovendien geen plek voor 

al die extra containers 

  Zijn beide slecht ter been, dat gaat 

niet lukken. 

check voor maatwerk? 

NT17 wijziging containerplek Ja hoge parkeerdruk, 

verkeersveiligheid, stankoverlast. 

Graag verplaatsen naar Rosa 

Manussingel thv 121/125. En extra 

OC voor centraal Breedweer, 

Breedweerlaan thv 125? 

Locatie NT17 wordt ook verplaatst richting Rosa 

Manussingel 121/125 bij de aanbiedplaats voor 

rolcontainers. 

NT17 OC verplaatsen meer richting het park. Ja OC dicht bij woning, leidt tot waarde 

daling van mijn woning, wie kan ik 

aansprakelijk stellen hiervoor? 

Beantwoord via mail. Locatie NT17 wordt ook 

verplaatst richting Rosa Manussingel 121/125 bij de 

aanbiedplaats voor rolcontainers. 

NT17 wijziging containerplek Ja containerlocatie zoals voorgesteld 

niet gewenst, graag verplaatsen 

naar aanbiedplaats rolcontainers 

Locatie NT17 wordt ook verplaatst richting Rosa 

Manussingel 121/125 bij de aanbiedplaats voor 

rolcontainers. 

NT17 verplaatsing OC van nr 96 naar nr 121 Ja verkeersonveilig, omdat hier veel 

mensen oversteken. 

Locatie NT17 wordt ook verplaatst richting Rosa 

Manussingel 121/125 bij de aanbiedplaats voor 

rolcontainers. 

NT17 wijziging containerplek   te dichtbij woning,verkeersonveilig, 

nu onder een boom.  

Locatie NT17 wordt ook verplaatst richting Rosa 

Manussingel 121/125 bij de aanbiedplaats voor 

rolcontainers. 
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Container 

nr. Verzoek 

Aanpassing 

ja/nee Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT17 wijziging containerplek   Hoek is te krap, stoep wordt steeds 

stuk gereden, verkeersveiligheid, 

staat een boom. Optie bij water of 

tussen nummers 109-78 

Locatie NT17 wordt ook verplaatst richting Rosa 

Manussingel 121/125 bij de aanbiedplaats voor 

rolcontainers. 

NT20 OC verplaatsen naar plek bij PEN huisje, 

thv Anna Polakstr/Rosa Manussingel. 

Plastic bak vaker legen. 

Ja OC teveel in zicht, bang voor 

overlast. Plastic vaker legen ivm 

stankoverlast. 

Van de vele alternatieven voor deze locatie had het 

alternatief naast het PEN huisje onze voorkeur. Helaas 

is deze locatie slecht te bereiken met de wagen om de 

container te legen. Op een aantal verschillende 

controle tijdstippen stonden er steeds teveel auto's 

geparkeerd in de Anna Polakstraat waardoor de 

wagen hier niet door kan. Aangezien er op vulgraad 

geleegd wordt, geldt er dus geen vaste dag van 

inzamelen meer en is het niet-parkeren op de 

inzameldag niet te organiseren. De locatie wordt wel 

verschoven, naar de hoek Breedweerlaan/Aletta 

Jacobsstraat, zodat deze minder in het zicht staat. 

NT20 wijziging containerplek ja OC komt op gevaarlijk punt. 

Verplaatsen naar buitenzijde, 

grasstrook Breedweerlaan. 

De groenstrook Breedweerlaan is niet geschikt. Door 

de aanwezigheid van bomen en de lantaarnpaal, moet 

de container zo ver richting de rotonde dat bij legen 

de wagen op de ingang van het fietspad moet staan, 

dit is onwenselijk en verkeersonveilig. De locatie 

wordt wel verschoven, naar de hoek 

Breedweerlaan/Aletta Jacobsstraat, zodat deze minder 

in het zicht staat. 
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Container 

nr. Verzoek 

Aanpassing 

ja/nee Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT20 container verplaatsen naar plek naast 

Tolpad? En wat te doen bij eventuele 

overlast van stank en ongedierte? 

ja voorgestelde locatie staat op 

smalste deel van de straat, is nu al 

onoverzichtelijke hoek. 

De Anna Polakstraat is niet voldoende toegankelijk 

voor de wagen die de ondergrondse containers leegt. 

Aangezien er op vulgraad geleegd wordt, geldt er dus 

geen vaste dag van inzamelen meer en is het niet-

parkeren op de inzameldag niet te organiseren. De 

locatie wordt wel verschoven, naar de hoek 

Breedweerlaan/Aletta Jacobsstraat, zodat deze minder 

in het zicht staat. 

NT20 container verplaatsen naar andere plek 

dan voor haar woning.  

ja OC staat in het zicht van woning, op 

druk verkeerspunt. Heeft in officiële 

brief vele alternatieven aangereikt. 

De alternatieven, die niet ten koste zouden gaan van 

parkeren, zijn onderzocht. .De locatie wordt wel 

verschoven, naar de hoek Breedweerlaan/Aletta 

Jacobsstraat, zodat deze minder in het zicht staat. 

 

NT20 container zou beter bij PEN huisje kunnen 

staan [Anna Polakstr] 

Ja   Van de vele alternatieven voor deze locatie had het 

alternatief naast het PEN huisje onze voorkeur. Helaas 

is deze locatie slecht te bereiken met de wagen om de 

container te legen. Op een aantal verschillende 

controle tijdstippen stonden er steeds teveel auto's 

geparkeerd in de Anna Polakstraat waardoor de 

wagen hier niet door kan. Aangezien er op vulgraad 

geleegd wordt, geldt er dus geen vaste dag van 

inzamelen meer en is het niet-parkeren op de 

inzameldag niet te organiseren. De locatie wordt wel 

verschoven, naar de hoek Breedweerlaan/Aletta 

Jacobsstraat, zodat deze minder in het zicht staat. 
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Container 

nr. Verzoek 

Aanpassing 

ja/nee Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT20 OC verplaatsen richting PEN huisje ja De OC staat nogal in het zicht. Van de vele alternatieven voor deze locatie had het 

alternatief naast het PEN huisje onze voorkeur. Helaas 

is deze locatie slecht te bereiken met de wagen om de 

container te legen. Op een aantal verschillende 

controle tijdstippen stonden er steeds teveel auto's 

geparkeerd in de Anna Polakstraat waardoor de 

wagen hier niet door kan. Aangezien er op vulgraad 

geleegd wordt, geldt er dus geen vaste dag van 

inzamelen meer en is het niet-parkeren op de 

inzameldag niet te organiseren. De locatie wordt wel 

verschoven, naar de hoek Breedweerlaan/Aletta 

Jacobsstraat, zodat deze minder in het zicht staat. 

NT20 wijziging containerplek nee beruchte stappers/slopers route 

vanaf het Tolpad.  Een tweede reden 

is dat het voor de ophaal 

vrachtwagen vrijwel onmogelijk is 

om door de veel te krappe straten 

van Breedweer te rijden zonder een 

auto te beschadigen. 

Een voorstel zou zijn om de hoek bij 

het kunstwerk aan de Prof ten 

Doesschatestraat. 

Het voorgestelde alternatief betekent dat de 

container aan de rotonde komt te liggen. Dit is 

verkeerstechnisch niet mogelijk, bij het legen wordt 

de doorgang dan volledig versperd.  

 

De locatie wordt wel verschoven, naar de hoek 

Breedweerlaan/Aletta Jacobsstraat, zodat deze minder 

in het zicht staat. 

NT22 kan het inzamelen van de bakken niet 

eens per drie weken, voor allemaal?  

nee plastic is te veel voor eens per 4 

weken legen. 

De inzameling van pbd wordt na invoering in de gaten 

gehouden wat betreft de vulling van de oranje 

bakken. Indien hier reden voor is, wordt aanpassing 

van de inzamelfrequentie onderzocht op 

consequenties voor logistiek en kosten.  
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Container 

nr. Verzoek 

Aanpassing 

ja/nee Onderbouwing bewoner Onderbouwing gemeente 

NT23 Vaker legen plastic bak Nee Eens per vier weken legen is echt te 

weinig. En wat is het meldpunt als er 

restafval naast de container staat? 

En wat gebeurt er na het melden? 

De inzameling van pbd wordt na invoering in de gaten 

gehouden wat betreft de vulling van de oranje 

bakken. Indien hier reden voor is, wordt aanpassing 

van de inzamelfrequentie onderzocht op 

consequenties voor logistiek en kosten.  Meldpunt 

bijplaatsingen is HVC of gemeente, wordt binnen 2 

werkdagen opgeruimd. 

NT24 Heeft bezwaar tegen het meer moeten 

gebruiken van plastic afvalzakken. 

Nee Gooit nu alles los in de grijze bak. 

Moet in nieuwe situatie meer plastic 

zakken gaan gebruiken, dat is meer 

afval en dus slecht voor het milieu. 

Is mevrouw het niet mee eens. 

? 

NT24 NT24 plaatsen bij grondstofcontainers. En 

waarom wordt er nergens over glas 

gesproken? 

ja Hier gaat iedereen toch al heen, dan 

kan restafval hier ook wel heen 

gebracht worden.  

NT24 wordt verplaatst naar een locatie ter hoogte van 

Rendorppark nummer 23, de milieustraat aan de 

Mozartstraat krijgt ook een ondergrondse 

restafvalcontainer. De inzameling van glas blijft 

ongewijzigd, vandaar dat glas niet ter sprake komt. 

NT25 OC verplaatsen naar Deukelven 

achterzijde nr 36J of op de Zevenhoeven 

bij de huidige clusterplaats of de ander 

hoek Deukelven/Zevenhoeven voor nr 36J. 

ja Plek is direct naast boom, 

bewoonster wilde hier uitrit voor 

auto maken, is afgewezen vanwege 

aanwezigheid kwetsbare boom. Zou 

raar zijn als hier wel een OC mag 

komen die door de boomkruin 

geleegd moet worden. 

NT25 wordt verplaatst, de alternatieven zijn 

onderzocht, de beste locatie is om de hoek aan de 

Deukelven in de groene driehoek tegenover 

huisnummer 110. 

NT25 Kan OC naar overzijde, naast nr 36J op de 

hoek of tussen de nrs 49/51? 

ja OC komt direct naast grote boom, 

dat past zeker niet met legen, de 

boom heeft brede kroon. 

NT25 wordt verplaatst, de alternatieven zijn 

onderzocht, de beste locatie is om de hoek aan de 

Deukelven in de groene driehoek tegenover 

huisnummer 110. 

NT26 Locatie is prima! nee   contact via mail gehad. 
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