Zienswijzen Boven de Baandert - inspraakronde 2
nr

datum

1

2

3

4

11-dec

15-jan

15-jan

20-jan

containernummer verzoek

NT20

NT17

NT17

onderbouwing bewoner

geen container op deze hoek.

De loopafstanden maken een locatie in deze buurt
noodzakelijk. Lopen naar de bestaande containers bij de
hoogbouw leidt tot erg lange loopafstanden. De voorgestelde
locatie is goed bereikbaar voor de buurt en HVC. Dat iedereen
het is hier veel te druk met verkeer, zowel auto's als zijn afval met de auto gaat wegbrengen verwachten wij niet.
fietsers. Het stilstaan van auto's voor wegbrengen De ervaringen met dit systeem laten dit niet zien. We hebben
afval zal tot verkeersonveilige situaties leiden of
aanvullend onderzoek gedaan maar helaas geen andere
zelfs tot ongelukken.
geschikte alternatieve locaties hier kunnen vinden.

Laten vervallen NT17

nieuwe locatie is nabij groen waar veel kinderen
spelen de container maakt dit onveilig. Extra
verkeer maakt deze plek onveilig. Gevoelig voor
ongedierte vanwege het water nabij. Waarom niet
alle containers bij de uitgang wijk?

Laten vervallen is geen optie ivm de loopafstanden die dan
ontstaan. Andere opties zijn onderzocht, zonder resultaat. De
container bij de aanbiedplaats zetten heeft de voorkeur voor
wat betreft bereikbaarheid voor bewoners en HVC.

Laten vervallen NT17

nieuwe locatie is nabij groen waar veel kinderen
spelen de container maakt dit onveilig. Extra
verkeer maakt deze plek onveilig. Gevoelig voor
ongedierte vanwege het water nabij. Waarom niet
alle containers bij de uitgang wijk?

Laten vervallen is geen optie ivm de loopafstanden die dan
ontstaan. Andere opties zijn onderzocht, zonder resultaat. De
container bij de aanbiedplaats zetten heeft de voorkeur voor
wat betreft bereikbaarheid voor bewoners en HVC.

NT28

graag andere locatie zoeken

container komt naast woning, angst voor overlast
van klepperende container, stilstaande auto's, stank
en ongedierte door bijplaatsing, verkeersrisico door
meer auto's die afval komen weggooien.
container komt bij zijn achtertuin, is bang voor
overlast door vuil, drukker verkeer door auto's die
vuil komen brengen.

5

22-jan

NT25

graag locatie opschuiven naar plek
voor school of thv Deukelven 100

6

24-jan

NT28

wil geen container tussen de huizen. overlast door herrie, stank en bijplaatsingen.

7

25-jan

NT28

onderbouwing gemeente

wil geen container tegenover haar
huis

Lawaaioverlast door kleppen, stank en vogels,
container komt dichtbij raam van baby die in
februari geboren zal worden.

We hebben de optie op de Roosje Vosstraat naast de
aanbiedplaats voor rolcontainers als alternatief onderzocht.
Dit is een goed alternatief gebleken.
We ondezoeken de optie om de container op te schuiven in
het groen voor de school.
We hebben de optie op de Roosje Vosstraat naast de
aanbiedplaats voor rolcontainers als alternatief onderzocht.
Dit is een goed alternatief gebleken.
We hebben de optie op de Roosje Vosstraat naast de
aanbiedplaats voor rolcontainers als alternatief onderzocht.
Dit is een goed alternatief gebleken.

8

26-jan

NT25

9

26-jan

NT25

container komt teveel in verlengde
steeg, graag opschuiven in groen bij
school.
container komt teveel in verlengde
steeg, graag opschuiven in groen bij
school.

10

18-feb

NT28

wil geen container tegenover haar
huis

11

19-feb

NT20

wil geen container op dit punt

12

6-apr

NT17

wil geen container tegenover haar
huis

Container komt in verlengde van de steeg,
struikelgevaar. Liever meer vanuit de steeg naar
rechts.
container vanuit de steeg meer naar rechts, en dan
het groene driehoekje bestraten voor betere
aanloop naar container.
container voor de deur geeft overlast van stank,
lawaai en het legen door de vrachtwagens.

We onderzoeken de optie om de container op te schuiven in
het groen voor de school.
We hebben de optie om de container op te schuiven in het
groen voor de school onderzocht, dit is een prima optie.

We hebben de optie op de Roosje Vosstraat naast de
aanbiedplaats voor rolcontainers als alternatief onderzocht.
Dit is een goed alternatief gebleken.
De loopafstanden maken een locatie in deze buurt
noodzakelijk. Lopen naar de bestaande containers bij de
hoogbouw leidt tot erg lange loopafstanden. De voorgestelde
locatie is goed bereikbaar voor de buurt en HVC. Dat iedereen
het is hier veel te druk met verkeer, zowel auto's als zijn afval met de auto gaat wegbrengen verwachten wij niet.
fietsers. Het stilstaan van auto's voor wegbrengen De ervaringen met dit systeem laten dit niet zien. We hebben
afval zal tot verkeersonveilige situaties leiden of
aanvullend onderzoek gedaan maar helaas geen andere
zelfs tot ongelukken.
geschikte alternatieve locaties hier kunnen vinden.
Dit betreft de optie bij de speeltuin, deze valt af, ivm de
Container komt voor haar woning, is een
zorgwoning. We hebben geen andere alternatieven hier, de
zorgwoning. Heeft al overlast van de speeltuin,
eerder voorgestelde locatie bij de aanbiedplaats is in dit geval
maakt zich zorgen over de extra activiteiten rondom de locatie die voor iedereen goed bereikbaar is. Deze heeft de
de container waar het gaat om haar zorgtaak.
voorkeur.

