Zienswijzen Hart van Heemskerk/Acker tot Burcht/Duin tot Dorp - inspraakronde 1
nr

datum

1

21-nov

containernr omschrijving zienswijze
alternatieve locatie
ivm veel medisch afval vaak lopen naar ondergrondse,
CM09
staat wat verder weg.

2

20-nov

KB20

3

26-nov

AB28

4

26-nov

WE01

5

26-nov

KB17

6

28-nov

AB23

7

29-nov

PO35?

8

1-dec

AB20

10

3-dec

11

6-dec

13

10-dec

CM08

Bewoner wil deze container niet in zijn buurt hebben,
is bang voor veel overlast en waardevermindering.
graag alternatieve plek
Container staat op onlogische plek, is voor deze wijk
best ver lopen. Kan er niet nog een container centraal
in deze buurt komen?
alternatief?
is bang voor overlast door container voor de deur, ook
waardevermindering van het huis.
thv nrs 58/82 of hoek bij nr 32/52
Opties: kruising
Muilmansln/CvMandemkrstr of
komen te weinig containers in de wijk, hebben veel
kruising
luiers als afval, dus dagelijks lopen naar container.
JvOostzanenstr/CvMandemkrstr of
Mw heeft artrose in haar handen, lopen met een
afvalzak is lastig daardoor. Wonen meer 80+ers hier,
wordt daar wel rekening mee gehouden?
nvt
Verzoek om ondergrondse op hoek Rossinistraat /
Container op hoek
R.Stolzstraat.
Rossinistr/Rstolzstr
staat direct in zicht woning, heeft invloed op waarde
Hoek Vrijburglaan, hoek Cornelis
huis. Daarnaast ook verkeersveilig niet zo'n goede
Geelvinckst of hoek Jan van
vraagt zicht af waar de container staat? De containers
op de plattegrond zijn ver lopen.
extra containers op de Merel?
Betreft zijn ouders, zijn al op leeftijd net als vele
bewoners in deze straat. Zou het mogelijk zijn om een
karretje aan te bieden om afval mee weg te brengen.
Of is een extra container hier mogelijk?
extra container tegenover nr. 50
Is blij met locatie aan de Vogelkers, staat bij huidige
aanbiedplek voor rolcontainers.

nvt

antwoord
MAATWERK
Voor KB20 is helaas ivm de vele kabels en
leidingen geen alternatief beschikbaar dat binnen
de kriteria past.
AB28 wordt verplaatst naar hoek Groene Specht,
en komt extra locatie op de Merel thv nr 36
[AB33]. Inspraak starten voor beide locaties.
locatie niet wijzigen, genoemde alternatieven zijn
niet ruim genoeg.
De KB17 blijft ongewijzigd, staat mooi centraal,
verschuiven is daarbij lastig ivm veel kabels en
leidingen. In de buurt komt wel nog locatie bij.

MAATWERK
PO35 komt op de hoek Rossinistr/R. Stolzstr.
Inspraak starten.
Hoek Vrijburglaan kan. Tweede inspraakronde
starten.
Komt extra container op Merel thv nr 36 [AB33]
Inspraak starten.

Komt extra container tegenover nr. 50 [KB27]
Inspraak starten.
is in inspraak op CM06, verplaatst naar de
Commandeurslaan/hoek Vroegeling naast de
voetgangersbrug.

Namens de bewoners Kagerhof: zij moeten ver lopen
AB01/AB24/Z naar de genoemde containers. Dit is voor hun niet
O37
acceptabel.

15

12-dec

16

12-dec

17

12-dec

18

12-dec

19

13-dec

20

13-dec

AB25 [in app Maakt zich zorgen over mogelijke overlast door
AB30]
container; geluid, bijplaatsing, dumping, stank
Containers voor deze hoek staan erg ver weg, is voor
veel bewoners hier niet te doen. En met de auto
wegbrengen is toch niet de bedoeling?
Reageert op voorstel van zijn buren; wil inspraak op
AB25 [in app het voorstel te container te verplaatsen naar de
AB30]
Ringmus thv Tolweg 18
AB27 [in app De Merel heeft te weinig containers, bewoners moeten
AB25]
ver lopen daardoor. Graag uitbreiding aantal
Container komt vlak bij woning, zij slapen beneden
aan die kant, mevrouw is ziek dus rust veel. Zijn bang
AB25 [in app voor verstoring van rust door gebruik container door
AB30]
gebruik en legen.

21

13-dec

AB28

22

13-dec

24

17-dec

25

17-dec

26

10-dec

27

10-dec

Containerlocatie is voor een oprit, hoe kan dit nou??
Hebben jullie niet goed opgelet?
Maakt zich zorgen over mogelijke overlast door
container; geluid, bijplaatsing, dumping, stank. Graag
AB25 [in app ook aandacht voor de afvaldumpingen, opruimen door
AB30]
HVC binnen 12 uur na melding is gewenst!
Vindt de voorgestelde locatie slechte keuzen, heeft
beter alternatief voor wat betreft bereikbaarheid en
CM08
loopafstand.
AB25 [in app Maakt zich zorgen over mogelijke overlast door
AB30]
container; geluid, bijplaatsing, dumping, stank
heeft zorg over afval naast de container, hoopt dat dit
KB17
goed opgepakt wordt.
Heeft containers van flat Debora Bakelaan voor de
AB24
deur. Wil hier graag gebruik van maken.

Door de vele kabels en leidingen is hier geen optie
voor een ondergrondse container. Voor nu
handhaving grijze minicontainer met aangepaste
inzamelfrequentie en een pbd minicontainer die op
een centrale plaats mag staan hier omdat de
Graag een alternatief!
woningen geen plek op eigen terrein hebben..
Verplaatsen naar Ringmus, in het
Alternatief achterzijde Tolweg 18 in groenstrook
groen tegenover achterzijde Tolweg tussen de bomen voorstellen aan bewoners.
18
Tweede inspraak starten.
extra container naast nr 5E evt in
parkeerplaats

Komt extra container tegenover nr. 50 [KB27]
Inspraak starten.
Alternatief achterzijde Tolweg 18 in groenstrook
overleg voordat verplaatsing
tussen de bomen voorstellen aan bewoners.
voorgesteld wordt.
Tweede inspraak starten.
in de grasstrook links of rechts van Komt extra locatie op de Merel, thv nr 36 [AB33).
de speeltuin, aan de waterzijde
Inspraak starten hiervoor
Verplaatsing naar Ringmus, echter
wil geen overlast voor anderen
Alternatief achterzijde Tolweg 18 in groenstrook
creëren, dus laten vervallen mag
tussen de bomen voorstellen aan bewoners.
ook. Of bij AB24.
Tweede inspraak starten.
verplaatsen naar
Merel/Veldleeuwerik of
AB28 wordt verplaatst naar hoek Groene specht.
Veldleeuwerik thv
Inspraak starten.
Verplaatsen naar Ringmus, in het
groen tegenover achterzijde Tolweg
18
verplaatsen naar hoek
Commandeurslaan/Vroegeling aan
zijde water
Verplaatsen naar Ringmus, in het
groen tegenover achterzijde Tolweg
18

Alternatief achterzijde Tolweg 18 in groenstrook
tussen de bomen voorstellen aan bewoners.
Tweede inspraak starten.
is in inspraak op CM06, verplaatst naar de
Commandeurslaan/hoek Vroegeling naast de
voetgangersbrug.
Alternatief achterzijde Tolweg 18 in groenstrook
tussen de bomen voorstellen aan bewoners.
Tweede inspraak starten.

nvt
nvt

afvalpas koppelen

CM05

28

10-dec

29

10-dec

30

10-dec

PO35

31

10-dec

PO35

32

10-dec

33

10-dec

34

10-dec

35

10-dec

36

10-dec

37

10-dec

38

10-dec

39

10-dec

verplaatsen naar overzijde/kopzijde
sloot nabij speeltuin/patio's of bij
Alternatief bij PEN huisje is mogelijk, container
plantsoen PEN huisje Kruipwilg t.o. kan hierheen verplaatst worden. Inspraak starten.

niet blij met locatie. Wordt gebruikt als parkeerplek.
Krijgen we nieuwe passen of worden de oude
geactiveerd?
Krijgen we een pasje? Wil ook graag een grotere gft
bak [al doorverwezen voor gft bak naar HVC]
Wil geen papierbak. Pasje of sleutel voor de
ondergrondse? Graag grotere gft bak [voor gft bak al
doorverwezen naar HVC]
mw. Is zeer slecht ter been, kan bak niet buiten zetten
en ook niet lopen met afvalzak.
MAATWERK
mw. Is zeer slecht ter been, haar echtgenoot ook en is
tevens dement. Zij kan niet lopen met afvalzak. Bak
voor de deur zetten lukt meneer nog net. Heeft geen MAATWERK
KB18 naar hoek Spoellaan/vd
Verdeling kan beter en veiliger. KB18 staat op
Ploegstraat naast nr 40 of aan
onveilige hoek ivm kinderen die via de Daltonstr naar overzijde naast nr 65. KB19 dan
school gaan. Er wordt hard gereden hier [geen
door naar hoek
drempels]. Wanneer KB18 verschuift dan ook KB19
Schuitenmakerstr/Spoellaan aan de
verschuiven voor goede verdeling.
kant van de kerk
KB18 naar hoek Spoellaan/vd
Verdeling kan beter en veiliger. KB18 staat op
Ploegstraat naast nr 40 of aan
onveilige hoek ivm kinderen die via de Daltonstr naar overzijde naast nr 65. KB19 dan
school gaan. Er wordt hard gereden hier [geen
door naar hoek
drempels]. Wanneer KB18 verschuift dan ook KB19
Schuitenmakerstr/Spoellaan aan de
verschuiven voor goede verdeling.
kant van de kerk

nvt
nvt

nvt
MAATWERK

MAATWERK
Alternatieven onderzocht. KB18 kan verplaatst
worden naar hoek van Woesikstr/Spoellaan, KB19
kan verplaatst worden naar Spoellaan bij de kerk.
Andere opties niet mogelijk ivm kabels en
leidingen of loopafstand-consequenties. Inspraak
KB18/KB19
starten.
Alternatieven onderzocht. KB18 kan verplaatst
worden naar hoek van Woesikstr/Spoellaan, KB19
kan verplaatst worden naar Spoellaan bij de kerk.
Andere opties niet mogelijk ivm kabels en
leidingen of loopafstand-consequenties. Inspraak
KB18/KB19
starten.
Dit is helaas niet mogelijk vanweg aanwezigheid
container iets verder doorschuiven, van kabels en leidingen, de container komt dan op
in het groen achter de
een parkeerhaven terecht, dat heeft niet de
CM07
voorkeur.
container staat op hoek waar ook rolcontainers staan. aanbiedplaats.
AB27 [in app wonen veel ouderen in deze buurt, loopafstanden nu
Komt extra container op hoek Thijsenstr/De
AB25]/
best wel lang. Kan dit anders?
alternatief?
Rooijstr.[AB35] Inspraak starten.
Te weinig containers in buurt met veel ouderen. Graag Extra locatie ter hoogte van
Komt extra locatie tegenover Vogelkers 38/40
een extra locatie.
Vogelkers 40
[CM14], inspraak starten.
eens per 4 weken legen oranje bak veel te weinig. Wij
hebben elke 2-3 dagen een volle zak plastic afval dus
Voor KB20 is helaas ivm de vele kabels en
dan verdwijnt er straks weer plastic bij het restafval als
leidingen geen alternatief beschikbaar dat binnen
KB20
de bak vol is. En het gaat stinken.
graag alternatieve plek
de kriteria past.

40

12-dec

41

17-dec

42

10-dec

AB24

AB24 [in app
AB15]
AB26 [in app
AB29]

43

12-dec

AB26 [in app
AB29]

44

10-dec

AB27 [in app
AB25]

graag container verplaatsen naar de F. van
Alkmadestr ter hoogtre van de poort aan de overzijde
tussen plantsoen, zo staat ie nergens in zicht en heeft
niemand last van de container.
verplaatsen van papier en restcontainer naar locatie
tussen Ringmus 29/86 ivm gevaarlijke verkeersdrukte
en onoverzichtelijkheid op de voorgestelde locatie. Is
ontsluitingsweg dus druk ook met ouders die hun
kinderen met auto naar school brengen. Wil ook graag
de clusterplaats op een andere locatie hebben,
JvKuikweg 44 of tegenover Anne Frankschool bij
groenstrook.
Ivm inrit garage container ca 50 cm naar links te
verplaatsen, incl inkorten groentstrook met 50 cm.
waarom staat dit nummer 2x op de kaart. Slordig dat
bewoners niet op de hoogte zijn gesteld van de
verplaatsing van de infobijeenkomst naar een andere
locatie. Ik denk dat 1 keer per 4 weken de plastic bak
legen veel te weinig is, We hebben er g veel plastic en
veel daarvan is in aanraking geweest met vlees dus
stank en beestjes. Graag de papierbakken eerder
legen zitten altijd vol. De flats doen afbreuk aan de
waarde huizen, niemand spreekt elkaar aan dus de
hoop op sociale controle is ijdele hoop.
ik wil geen plastic of papierbak in mijn tuin. Graag op
de hoek van de Goudvink/Jan Ligthartstr 2
ondergrondse containers voor papier en plastic
plaatsen, bij de glasbak. De Gasservice is weg dus

alternatief thv F. van Alkemadestr
1.

verplaatsen naar één van de
alternatieven?
Container opschuiven

nvt

container naar hoek Jan
Lighthartstr bij Gasservice

verplaatsen naar genoemd alternatief is mogelijk.
Tweede inspraakronde starten.

Geen alternatief kunnen vinden, overal kabels en
leidingen of bomen in de weg. Container komt te
vervallen.
verschuiven gaat niet, wel zorgen dat inrit vrij blijft
bij plaatsing.
Het vaker legen van de papiercontainers wordt
besproken met HVC. Het legen van de oranje
bakken eens per vier weken is, zo blijkt uit andere
gemeenten die dit toepassen, voor het merendeel
van de woningen voldoende. Voor degenen die
extreem veel PBD afval hebben, staan er nog
steeds verzamelcontainers bij de winkelcentra
zodat overtollig PBD afval daar ook weggegooid
kan worden.
Genoemde alternatieve locatie bevat erg veel
kabels en leidingen dus kan niet. Verplaatsen naar
Zwaluw thv nr 22 naast opstelplaats is wel
mogelijk. Tweede inspraak starten.

45

17-dec

46

17-dec

47

17-dec

48

17-dec

49

17-dec

50

12-dec

51

12-dec

52

12-dec

53

12-dec

AB27 [in app
AB25]

AB27 [in app
AB25]
AB27 [in app
AB25]
AB27 [in app
AB25]
AB27 [in app
AB25]/
AB28
AB27 [in app
AB25]/
AB28

container te dicht op woningen, is geen visitiekaartje
voor de entree van de wijk. Overlast van
bijplaatsingen? Plastic 1x per 4 weken is te weinig en
in kleinere bakken is inwonervriendelijker.
Heeft in 1997 al bezwaar gemaakt tegen
ondergrondse containers op deze plek, met succes.
Zet de restafvalbak maar bij de glasbak e.d. op de
hoek Goudvink/J. van Kuikweg
Container is ver weg, graag extra container in de
Merel, zijn voldoende geschikte locaties.
container verplaaten richting grote weg, stoep wordt
nu gebruik door auto's om in parkeervak te
komen.Mag ook paaltje of bloembak worden.
container plaatsen op speeltuin op de Merel.
Mogelijkheid waar nu de grijze bakken staan.
Te weinig containers in Beierlust. Graag extra bak op
hoogte Groene Specht 40/Merel 69-70 of Jan van
Kuikweg 34 of 28. Hier is ruimte.

Containers op prima plek. Vragen ons af of plastic 1x
per 4 weken niet te weining is. Hoe zijn de ervaringen
AB27 [in app hiermee in de proefwijk? Horen verschillende
AB25]/ HD26 geluiden hierover.
Bak komt voor oprit of woning. Kan het niet beter op
de grof vuil aanbiedplek Jan van Kuikweg 34 of 28 ?
AB28
De bak komt op 8 meter voor slaapkamerraam op
Kan de container verplaatst worden naar de J van
AB28
Kuikweg 34A/34B ivm oprit/parkeerplaats?

container verplaatsen

container naar J van Kuikweg bij
glasbak

Genoemde alternatieve locatie bevat erg veel
kabels en leidingen dus kan niet. Verplaatsen naar
Zwaluw thv nr 22 naast opstelplaats is wel
mogelijk. Hiervoor tweede inspraak starten.
Het legen van de oranje bakken eens per vier
weken is, zo blijkt uit andere gemeenten die dit
toepassen, voor het merendeel van de woningen
voldoende. Voor degenen die extreem veel PBD
afval hebben, staan er nog steeds
verzamelcontainers bij de winkelcentra zodat
overtollig PBD afval daar ook weggegooid kan
worden. kleiner formaat bak is alleen voor 1-pers
huishoudens.
Genoemde alternatieve locatie bevat erg veel
kabels en leidingen dus kan niet. Verplaatsen naar
Zwaluw thv nr 22 naast opstelplaats is wel
mogelijk. Tweede inspraak starten.
Komt extra locatie op de Merel, thv nr 36 [AB33).
Inspraak starten hiervoor

nvt

Naar grote weg kan niet, erg veel kabels en
leidingen in de grond. Uitrit blijft vrij.
Komt extra locatie op de Merel, thv nr 36 [AB33]
en AB28 wordt verplaatst naar hoek Groene
Specht/Merel 2
Komt locatie op de Merel, thv nr 36 en AB28 wordt
verplaatst naar hoek Groene Specht/Merel 3. Voor
beide locaties nieuwe inspraak starten.
PBD eens per vier weken is voor de meeste
huishoudens voldoende. De verzamelcontainers
bij winkelcentra bolijven ook staan, hier kan het
PBD dat niet meer in de oranje bak past ook
weggegooid worden.

Alternatief?
Nieuwe locatie hoek Groene
Specht.

AB28 wordt verplaatst naar hoek Groene specht.
Inspraak starten.
AB28 wordt verplaatst naar hoek Groene specht.
Inspraak starten.

container verplaatsen

extra container voor de Merel.

extra container voor de Merel.

54

17-dec

AB28

55

17-dec

AB28

56

13-dec

AS31?

57

17-dec

58

10-dec

CM04

59

10-dec

CM04

60

10-dec

CM06

61

10-dec

CM06

62

10-dec

CM06

63

12-dec

CM06

64
65

12-dec
17-dec

CM06
CM07

66

17-dec

CM09

graag verplaatsen naar Merel/Groende Specht. Hhv
Merel 69. In het plantsoen is plek maar niet ten koste
van parkeerplek!
locatie is slechte keuze, moeten door donkere steeg.
Verplaatsen naar Groene Specht 30/40 of Merel 36
langs groenstrook
voor een gemiddelde burger is het rollend materiaal al
een uitdagen, laat staan het verslepen van een
Geen rekening gehouden met de vele 80+ers in het
Agnesplantsoen, die moeten erg ver lopen. Is al een
probleem met de rolcontainers die naar de Kerklaan
moeten
container blokkert onze steeg, hierdoor kan onze
aanhanger er niet eer uit, die wordt ook door de buren
gebruikt. Daarnaast is de parkeerdruk extreem hoog,
dit kost ook een parkeerplek.
container blokkert onze steeg, hierdoor kan onze
aanhanger er niet eer uit, die wordt ook door de buren
gebruikt. Daarnaast is de parkeerdruk extreem hoog,
dit kost ook een parkeerplek.
Kan de container verplaatst worden naar de hoek
Vroegeling, kruising Doornappel. Zo staat de container
veel centraler en is beter bereikbaar voor iedereen. En
het talud kan dan beter gemaaid worden als de
container hier niet komt.
container tast karakter van het talud aan, graag
verplaatsen naar de Vroegeling.
Graag container verplaatsen naar ingang
doornappel/vroegeling
container staat op slechte plek, los afval waait zo het
water in. Daarnaast is het hier nogal smal voor de
vuilniswagen. Graag verplaatsen naar Vroegeling..
Container staat voor de ramen van woningen en is te
dicht bij water. Betere locatie is Vroegeling thv
Doornappel.
Helemaal eens met de locatie CM07!
verzoek om de container te verplaatsen naar de hoek
Vogelkers/Commandeurslaan t.o. de parkeervakken.

nieuwe locatie hoek Groene
Specht.
nieuwe locatie hoek Groene
Specht.
graag extra container locatie
toevoegen "Rossinistraat, hoek

alternatief?

verplaatsen naar zijgevel nr 31

verplaatsen naar zijgevel nr 31

AB28 wordt verplaatst naar hoek Groene specht.
Inspraak starten.
AB28 wordt verplaatst naar hoek Groene Specht,
en komt extra locatie op de Merel thv nr 36
[AB33]. Inspraak starten voor beide locaties.
is mogelijk, hier komt extra locatie PO41. Inspraak
starten.

We kijken hier naar een stukje maatwerk.
Helaas is genoemde alternatief niet mogelijk ivm
kabels en leidingen. Is echter genoeg ruimte
beschikbaar, zorgen voor vrijke doorgang met
aanhanger.
Helaas is genoemde alternatief niet mogelijk ivm
kabels en leidingen. Is echter genoeg ruimte
beschikbaar, zorgen voor vrijke doorgang met
aanhanger.

Verplaatsen naar Vroegeling.

Verplaatsing niet mogelijk vanwege consequenties
voor de loopafstanden
Verplaatsing niet mogelijk vanwege consequenties
voor de loopafstanden
Verplaatsing niet mogelijk vanwege consequenties
voor de loopafstanden

Verplaatsen naar Vroegeling.

Verplaatsing niet mogelijk vanwege consequenties
voor de loopafstanden

Verplaatsen naar Vroegeling.
nvt
Verplaatsen naar hoek
Vogelkers/Commandeurslaan

Verplaatsing niet mogelijk vanwege consequenties
voor de loopafstanden
nvt
Genoemde alternatieve locatie bevat te veel
bomen om container neer te zetten.

Verplaatsen naar Vroegeling.
Verplaatsen naar Vroegeling.

72

17-dec

CM13

73

17-dec

CM13

74

17-dec

CM3/12

75

17-dec

KB16/24

verkeersonveilig, hoge parkeerdruk, waardedaling
woning, overlast door gebruik en stank van de
container, blokkade oprit woningen.
verkeersonveilig, hoge parkeerdruk, waardedaling
woning, overlast door gebruik en stank van de
container, blokkade oprit woningen.
verkeersonveilig, hoge parkeerdruk, waardedaling
woning, overlast door gebruik en stank van de
container, blokkade oprit woningen.
container komt tegenover woning, bewoonster wil dat
liever niet. Kan deze opschuiven naar de hoek met de
commandeurslaan?
In het midden van de Ratelaar staat geen
containerverzamelplaats, vele ouderen op de locatie
kunnen niet zo ver lopen. Bij hoek
Stalkruid/Ratelaar/zandzegg graag ook een container.
container gepland op hoek Oosterstreng, het is daar
erg krap. Ik ben bang voor verplaatsing naar andere
hoek, daar zit mijn slaapkamerraam. Dus niet doen!
Kan het niet naar de parkeerplaats achter kampje
[oosterstreng 1-3-5]
moet ik een plastic en papiercontainer? Of heb ik daar
keuze in?
Huidige systeem werkt prima voor de afvalscheiding,
ondergronds en extra rolcontainers gaan dit niet
verbeteren. Zorg mbt de handhaving bij het naast de
container plaatsen van afval, zijn vast niet voldoende
handhavers voor beschikbaar.
Graag een extra container thv nummer 1. Naast de
speeltuin i een plantsoen dat zich er prima voor leent.
Kan de vrachtwagen ook goed bij.

76

16-dec

KB18/KB19

container komt op druk punt op schoolroute, is niet
verkeersveilig.

67

17-dec

CM09

68

17-dec

CM09

69

17-dec

CM09

70

19-nov

CM09

71

17-dec

CM12

container verplaatsen naar
vijverkant Commandeurslaan waar
geen huizen staan
container verplaatsen naar
vijverkant Commandeurslaan waar
geen huizen staan
container verplaatsen naar
vijverkant Commandeurslaan waar
geen huizen staan
container opschuiven naar
commandeurslaan

Genoemde alternatieve locatie bevat te veel
bomen om container neer te zetten. Oprit
woningen blijft vrij.
Genoemde alternatieve locatie bevat te veel
bomen om container neer te zetten. Oprit
woningen blijft vrij.
Genoemde alternatieve locatie bevat te veel
bomen om container neer te zetten. Oprit
woningen blijft vrij.
Genoemde alternatieve locatie bevat te veel
bomen om container neer te zetten. Oprit
woningen blijft vrij.

extra locatie bij hoek
Stalkruid/Ratelaar/Zandzegge

MAATWERK

Kan container naar parkeerplaats
achter kampje?

Verplaatsing naar parkeerplaats is niet mogelijk [is
doodlopend, kan vrachtwagen niet keren], wel
naar hoek Muurpeper t.o. nr 25. Inspraak hiervoor
starten.

nvt

nvt

nvt

nvt

extra container thv Hobbemastraat
1

Komt een extra containerlocatie bij hobbemastra 1
Alternatieven onderzocht. KB18 kan verplaatst
KB18 verplaaten naar hoek
worden naar hoek van Woesikstr/Spoellaan, KB19
Spoellaan/vdPloegstrnaast nr 40, of kan verplaatst worden naar Spoellaan bij de kerk.
overzijde vdploegstr 65. KB19 naar Andere opties niet mogelijk ivm kabels en
hoek Spoellan/Schuitemakerstr
leidingen of loopafstand-consequenties. Inspraak
zijde kerk.
starten.

77

10-dec

KB19

78

10-dec

KB19

79

10-dec

KB19

80

10-dec

KB19

81

17-dec

KB19

82

10-dec

KB21

83

28-dec

KB23

84

17-dec

KB24/KB16

Alternatieven onderzocht. KB18 kan verplaatst
worden naar hoek van Woesikstr/Spoellaan, KB19
kan verplaatst worden naar Spoellaan bij de kerk.
Andere opties niet mogelijk ivm kabels en
Verplaatsen naar locatie tegenover leidingen of loopafstand-consequenties. Inspraak
Loopafstand te groot. Graag verplaatsen.
steeg van de Valcooghstraat.
starten.
Bijplaatsingen worden gemeld aan Handhaving
Op welke wijze wordt er gehandhaafd als er vuil naast
zodat mogelijk achterhaald kan worden wie de
de container staat? Wellicht zijn meer containers
veroorzaker is. Daarna snelle opruiming door
nodig in dit gebied met veel bewoning.
nvt
HVC, hier zijn aparte afspraken over gemaakt.
Alternatieven onderzocht. KB18 kan verplaatst
worden naar hoek van Woesikstr/Spoellaan, KB19
kan verplaatst worden naar Spoellaan bij de kerk.
Kan KB19 naar de overzijde van huisnr 22 & 8 van de
Andere opties niet mogelijk ivm kabels en
Spoellaan? Hier staan geen woningenen en zal
container verplaatsen naar
leidingen of loopafstand-consequenties. Inspraak
eventuele overlast beperkt zijn.
overzijde Spoellaan 22 en 8
starten.
container komt op nog geen 5 m van de voordeur van
Alternatieven onderzocht. KB18 kan verplaatst
Spoellaan 36! Containers zullen erg stinken bij warm
worden naar hoek van Woesikstr/Spoellaan, KB19
weer. Voor ouderen is loopafstand een probleem.
kan verplaatst worden naar Spoellaan bij de kerk.
Huidige systeem werkt prima en is toch ook aan te
Andere opties niet mogelijk ivm kabels en
passen met geringere middelen naar de gewenste
leidingen of loopafstand-consequenties. Inspraak
richtlijn?
starten.
Alternatieven onderzocht. KB18 kan verplaatst
worden naar hoek van Woesikstr/Spoellaan, KB19
kan verplaatst worden naar Spoellaan bij de kerk.
graag verplaatsen naar huidige plek van de
Andere opties niet mogelijk ivm kabels en
rolcontainers daar heeft niemand er last van . Nu bij
leidingen of loopafstand-consequenties. Inspraak
mij voor de deur.
starten.
staat op rotonde, vlak bij slaapkamerraam. Ook veel
oudere bewoners hier. Kan de container naar de
Jonkheer de Hertainglaan t.o. de clusterplaats in het
Verplaatsen naar Jonkheer de
container wordt verplaatst naar de Jonkheer de
groen?
Hertainglaan to de clusterplaats
Hertainglaan.
verkeersonveilig, stoppen en parkeren nabij de
rotonde voor afvalcontainer. Geluidsoverlast door
Alternatief is de hoek Sweelinckstraat/Pijperstraat.
auto's die stoppen, autodeuren die open en dichtslaan. graag alternatieve plek
Inspraak starten.
In de van Gooijenstraat bij het speeltuintje waar nu de
afvalbakken staan, kan daar ook een container
Extra container Van Gooijenstraat Komt een extra containerlocatie bij hobbemastra 1
komen? Is centraal in de wijk.
bij speeltuin
[KB26]
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17-dec

86

17-dec

87

10-dec

88

17-dec

89

10-dec

90

10-dec

91

10-dec

92

10-dec

93

10-dec

94

12-dec

95
96

10-dec
10-dec

97

17-dec

98

10-dec

99

10-dec

extra container in van Gooijenstr bij speeltuin of
Franshalsstraat hoek speeltuin of van gooijenstraat
KB24/KB16 naast nieuwbouwwoningen.
Moet erg ver gaan lopen, is slecht ter been ivm
PO14
lipoedeem.
graag een container op de hoek Jacob
PO29/PO27/ Catsstr/Constantijn Huygensstr. PO40 is te ver lopen
PO40
en dan moet je een drukke weg oversteken.
container te dicht op de deur van Schubertstr 17 op de
inrit van een parkeerplaats. Optie is schuin t.o. de
PO36
groenstrook naast Schubertstr 35.
PO39 voorgesteld grasveldje t.o. nr 134, Rossinigalerij
PO39
extra bak, PO39 stalen plaat is obstakel voor voetpad.
Voorgestelde locatie is verkeersonveilig,beperkte
ruimte voor voetgangers en overzicht van de hoek
PO39
wordt beperkt. Verplaatsen naar bocht Rossinistr t.o.
PO39 voorgesteld grasveldje t.o. nr 134, Rossinigalerij
PO39
extra bak, PO39 stalen plaat is obstakel voor voetpad.
Voorgestelde locatie zorgt voro onveilige
PO39
verkeerssituatie. Verplaatsen naar bocht t.o. nr 29
Nu gepland op hoek Corellistr/Rossinistraat. Beter is
hoe/bocht bij pk-terrein Rossinistraat even verderop
PO39
waar ook nu het afval wordt opgehaald.
Betere optie is verplaatsen naar bocht Rossinistraat
PO39
tussen nrs 134 en 402
Ik maak altijd al gebruik van de verzamelcontainers
voor al mijn afval. Ik wil geen pbdbak en geen grijze
PO39/P021 bak. Alleen een gft bak is voldoende.
PO39/P021 Ik breng papier zelf weg, dus ik wil geen
plek is prima . Liever niet aan Bastion plaatsen is daar
erg druk en daar ook bedrijf aan huis dus container
WE01
voor ingang niet fijn.

pbd container eens per 4 weken is te weinig, gaat
stinken. Nu ook twee wekelijks ophalen.
De bewoners van het Agnesplantsoen, vooral 80+,
moeten erg ver lopen met hun restafval.

Extra container Van Gooijenstraat
bij speeltuin

Komt een extra containerlocatie bij hobbemastra 1
[KB26]

MAATWERK
Container op hoek
Jcatsstr/Chuygensstr

MAATWERK
Extra container Constantijn Huygensstr t.o. nr 64
[PO42]. Op de hoek met de J. Catsstr kan niet
ivm kabels en leidingen. Inspraak starten.

verplaatsen naar schuin t.o.
groenstrook naast Schubertstr 35
container naar grasveldje t.o. nr
134

Verplaatsing naar genoemd alternatief is mogelijk.
Inspraak starten.
verplaatsen naar genoemd alternatief is mogelijk.
Inspraak starten.

container naar bocht Rossinistr to
nr 29
container naar grasveldje t.o. nr
134
container naar bocht Rossinistr to
nr 29

verplaatsen naar genoemd alternatief is mogelijk.
Inspraak starten.
verplaatsen naar genoemd alternatief is mogelijk.
Inspraak starten.
verplaatsen naar genoemd alternatief is mogelijk.
Inspraak starten.

container naar bocht bij pk terrein
Rossinistr bij aanbiedplaats
container naar bocht tussen nr 134
en 402

verplaatsen naar genoemd alternatief is mogelijk.
Inspraak starten.
verplaatsen naar genoemd alternatief is mogelijk.
Inspraak starten.

nvt
nvt
locatie niet wijzigen, genoemde alternatieven zijn
niet ruim genoeg.
PBD eens per vier weken is voor de meeste
huishoudens voldoende. De verzamelcontainers
bij winkelcentra blijven ook staan, hier kan het
PBD dat niet meer in de oranje bak past ook
weggegooid worden.
Containers voor Agnesplantsoen?

We gaan hier naar een maatwerkoplossing kijken.

100

10-dec

101

10-dec

Kan er een container centraal in de wijk komen, bijv op extra locatie centraal, hoek
de hoek Bartokstr/Offenbachstr
Bartokstr/Offenbachstr
Welke containers kan ik straks gebruiken om mijn
afval te brengen? Als ik de papierbak niet neem, kan
ik deze dan op een later moment alsnog kostenloos
krijgen? Als ik de papierbak wel neem, kan ik deze
dan op een later moment alsnog kostenloos

10-dec

Bewonersbijeenkomst druk en chaotisch, te weining
mensen om vragen te beantwoorden. Beter is
presetatie en dan groepjes per wijk. Wil weten of er
voldoende papiercontainers blijven als mensen geen
papierbak willen, Of ondergrondse containers met een
pas te openen zijn en of hij overal in de containers
terecht kan? Waar gaat het pbd afval heen, wordt het
ook gercycled of doorverkocht aan het buitenland?
Gaan nu de afvalkosten omhoog?

103

10-dec

plastic moet eens per 2 weken geleegd worden ivm
stank. Anders gaan vleesbakjes gewoon bij het
restafval in de zomer. [zie assendelft zuid].

104

10-dec

pbd bak graag elke 2 weken legen.

105

10-dec

102

106

10-dec

plastic bak liever vaker legen, 1 keer per 4 weken is
minimaal.
nieuwe bewoners zetten hun bakken neer op de
parkeerplaats ipv op de aanbiedplaats. Is veel
overlast. Bedrijfsbusjes in de wijk zijn een ellende.
Maak bij de officiele aanbiedplaats op de Jan van
Kuykweg bij nr 47 een uitbreiding en zet hier een

Rondom deze buurt staan heel veel bestaande
ondergrondse containers. Nog een erbij is niet
nodig.

Papierbak kan op elk gewenst moment
aangevraagd of ingeleverd worden, kostenloos.
Bijeenkomst opzet zoals gekozen wordt door
bewoners meer gewaardeerd dan de
presentatievorm. Vandaar onze keuze daarvoor.
Soms is het druk, dat is waar. Voor de
ondergrondse is een pas nodig, de HVC afvalpas.
Werkt alleen op de containers in de buurt, niet in
de hele gemeente. PBD afval wordt gerecycled,
binnen NL en binnen Europa. Als iedereen het
systeem goed gebruikt kunnen de afvalkosten
gelijk blijven of mogelijk dalen.
PBD eens per vier weken is voor de meeste
huishoudens voldoende. De verzamelcontainers
bij winkelcentra blijven ook staan, hier kan het
PBD dat niet meer in de oranje bak past ook
weggegooid worden.
PBD eens per vier weken is voor de meeste
huishoudens voldoende. De verzamelcontainers
bij winkelcentra blijven ook staan, hier kan het
PBD dat niet meer in de oranje bak past ook
weggegooid worden.
PBD eens per vier weken is voor de meeste
huishoudens voldoende. De verzamelcontainers
bij winkelcentra blijven ook staan, hier kan het
PBD dat niet meer in de oranje bak past ook
weggegooid worden.

container naar Jan v Kuykweg bij nr
47, als verlengde van de
aanbiedplaats
Is niet mogelijk vanwege kabels en leidingen

107

10-dec

108

10-dec

109

12-dec

wij hebben nu kleine bakken, dit graag ook voor de
oranje bak! Eens per 4 weken legen is veel te weinig,
zeker in de zomer! Overlast van stank en maden!
Kan bij de flats Luxemburglaan, waar 4 containers
staan, 1 van de bakken voor plastic gemaakt worden.
waarom geen container in onze straat en ben ik
verplicht om de plastic bak en papier bak te nemen? Ik
breng alles al weg. Straks al die bakken in de tuin.

12-dec

Is de stoep niet te smal voor de container op de
Händelstraat??

110

111

12-dec

112

12-dec

113

12-dec

114

12-dec

115

17-dec

116

17-dec

Er mogen straks wel meer ondergrondse containers
bijkomen als mijn restafvalbak moet verdwijnen.

plastic 1 x per 4 weken is erg weinig voor een gezin, ik
denk dat ik 'm elke week wel vol heb, misschien beter
1 x per 2 weken legen.
Waarom op de website wel een container maar op de
kaart van de bijeenkomst niet? Hoe vaak worden de
containers geleegd en wat als er een hele hoop naast
staat?
Kan er een container centraal in de wijk komen, bijv op
de hoek Bartokstr/Offenbachstr. Het Logeerhuis kan container hoek
er dan ook gebruik van maken.
Bartokstr/Offenbachstr
Heeft moeite met het pasjessysteem, werkt
belemmerend om makkelijk afval weg te gooien en is
de voorbode voor een betalingssysteem en dat kan
wel goedkoper zijn maar mensen zien dat niet en gaan
dus afval dumpen of proberen te grote afvalzakken in
een container te proppen zodat die vastloopt.
graag een 140L PBD bak, heeft alles klein en staan in
de garage, geen plek hier voor grote bak.

PBD eens per vier weken is voor de meeste
huishoudens voldoende. De verzamelcontainers
bij winkelcentra blijven ook staan, hier kan het
PBD dat niet meer in de oranje bak past ook
weggegooid worden. Kleiner formaat PBD bak
wordt meegenomen.
Gaat mee in hoogbouw - onderzoek.
komt een container op de Constantijn Huygensst
thv nr 52 [PO42] Inspraak starten.
Container [PO38] wordt verschoven naar kruising
schuin voor nummer 26. Inspraak starten.
Als afval goed gescheiden wordt, blijft er
nauwelijks restafval over. Het gekozen aantal
restafvalcontainers zou dus voldoende moeten
zijn.
PBD eens per vier weken is voor de meeste
huishoudens voldoende. De verzamelcontainers
bij winkelcentra blijven ook staan, hier kan het
PBD dat niet meer in de oranje bak past ook
weggegooid worden.

komt een container op de Constantijn Huygensst
thv nr 52 [PO42] Inspraak starten.
Rondom deze buurt staan heel veel bestaande
ondergrondse containers. Nog een erbij is niet
nodig.
afvalpas is nodig om misbruik tegen te gaan, tot
nu toe weinig klachten over gebruik
toegangssysteem. Functioneert ook als
volmeldsysteem, is nodig om tijdige lediging van
de container te verzorgen.
Klein formaat PBD!

17-dec

te weinig containers, veel ouderen in de wijk. Evt. bij
speeltuin van Gooijenstraat een extra bak.
te weinig containers, veel ouderen in de wijk. Evt. bij
speeltuin van Gooijenstraat een extra bak.
Kan er een container komen op de kruising/bocht Joh.
Poststr/Titus Brandsmastr/van Hamelstraat, schuin t.o.
nr 1
plastic bak vaker legen gaat stinken. Liever grijze bak
houden en centraal een plastic bak die perst of
snippert. Al iedereen een stinkende plastic bak heeft
komt er een vliegenplaag.
graag meer toezicht op rolcontainers die onnodig lang
langs de weg staan. Geeft veel overlast en irritatie.
heeft nu geen rolcontainers maar alleen
ondergronds.Wil geen rolcontainers!!
Bedankt voor de duidelijke uitleg! Hopelijk gaat het
allemaal werken :-)
We hebben eigenlij k alleen restafval, dus plastic
legen eens per vier weken is veel te weinig. Gaat
stinken in de zomer en waar moeten de zakken heen
die er niet meer inpassen?? Moeten we het gaan
afspoelen om stank tegen te gaan, dat is zonde van
het water. Dus afval scheiden prima, maar moet wel
fijn werken voor de burgers.

17-dec

maakt zich zorgen over de leegfrequentie van de
plastic bak, 1x per vier weken is te weinig. Dit geldt
ook voor de ondergrondse container, die zitten nu ook
al vaak vol en staat er afval naast. Wordt dat nog
erger?

17-dec

plastic bak vooral zomers te weinig geleegd,
stankoverlast. Dus liever geen plastic bak, breng het
wel weg. Idem voor papierbak, die wil ik ook niet.

17-dec

plastic eens per 4 weken is te weining, liever eens per
2 weken dat is beter in verhouding tot de hoeveelheid
plastic
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17-dec

118

17-dec

119

17-dec

120

17-dec

121

17-dec

122

17-dec

123

17-dec

124

125

126

127

Extra container Van Goyenstraat bij
speeltuin
Extra container Van Goyenstraat bij
speeltuin
extra container bocht
Jpoststr/Tbrandsmastr/vHamelstr to
nr 1?

Komt extra container tegenover Pieter Breughelstr
nr. 50 [KB27] Inspraak starten.
Komt extra container tegenover Pieter Breughelstr
nr. 50 [KB27] Inspraak starten.
Teveel bomen hier, daar kan helaas geen
container bij, die kan niet geleegd worden.
grijze bak wordt vervangen door ondergrondse
container. Wanneer PBD afval in dichtgebonden
zakken in de container gaat is stankoverlast
minimaal.
Bij handhaving neerleggen.

laagbouw met OC.

Laagbouw met OC, geen rolcontainers uitzetten.
nvt
vierwekelijks legen is voor het merendeel van de
bewoners voldoende. De verzamelcontainers voor
pbd bij winkels blijven gewoon staan, dus
overtollige zakken pbd kunnen daar weggooid
worden. Als pbd afval in dichte zakken in de
container gaat, is stankoverlast beperkt.
vierwekelijks legen is voor het merendeel van de
bewoners voldoende. Als pbd afval in dichte
zakken in de container gaat, is stankoverlast
beperkt. De containers krijgen een
volmeldsysteem, dus worden zo vaak als nodig
geleegd. Hierdoor weinig bijplaatsing van zakken.
vierwekelijks legen is voor het merendeel van de
bewoners voldoende.. Als pbd afval in dichte
zakken in de container gaat, is stankoverlast
beperkt.
vierwekelijks legen is voor het merendeel van de
bewoners voldoende.. Als pbd afval in dichte
zakken in de container gaat, is stankoverlast
beperkt.

128

17-dec

129

17-dec

130

17-dec

131

17-dec

132

13-dec

133

17-dec

134
135
136

7-jan

vooral informatie over afval maar ik mis informatie
over videobanden, cd's, dvd's, waar hoort dit bij?

is 1x per 4 weken legen van de plastic bak niet te
lang? En als deze vol is, waar laat ik dan de rest?
Zoals het nu is gaat het prima, brengen alle op
loopafstand weg [niet verder lopen dus] Er wonen hier
allemaal 80 jarigen!
Erg ver lopen, is er een optie voor dichterbij? Is hier
samen met de buurvrouw van 98.
Optie dichterbij?

PO40

137

WE01

138

WE01

139

AB28

140
141

AB26

het moet zo blijven zo als het altijd is geweest. Geen
bakken bij dat is geld weggooierrij. Het bevalt bij
andere gemeentes niet. Die gaan het terug draaien.
Veel ouderen hier en de loopafstand gaat over de 250
meter heen. Dat kan toch niet.
Container is overbodig, hoort niet in het mooie groen
thuis. Staan 2 OC's in de buurt PO25/24. Staat voor
woningen [?] en zal overlast geven door stank en
bijplaatsing.
PO40 laten vervallen?

Kan de container verplaatst worden naar Bastion thv
zijgevel van nr 23?
Locatie is prima zo!! Verplaatsing naar Bastion niet
wenselijk, is een erg druk punt.
Container komt voor uitrit oprit die gebruikt wordt door
invalidebus. Graag verplaatsen naar uitgang steeg Jan
van Kuikweg 34/34A.
te weinig OC's hier, dus ver lopen. Kan er een OC
komen op de hoek/in bocht overzijde Merel 36; of
schuin naast Merel 68 [in groen?]; of overzijde zijgevel
Merel 69?
Komt deze OC op een aanbiedplaats voor rolcontainers?

Bij het restafval.
vierwekelijks legen is voor het merendeel van de
bewoners voldoende. De verzamelcontainers voor
pbd bij winkels blijven gewoon staan, dus
overtollige zakken pbd kunnen daar weggooid
worden. Als pbd afval in dichte zakken in de
container gaat, is stankoverlast beperkt.

We gaan hier naar een maatwerkoplossing kijken.
Komt een container bij Constantijn Huygensstr 64,
is ca 180 meter afstand.
De keuze voor dit systeem is al enige tijd geleden
gemaakt. Wordt in steeds meer gemeenten
toegepast, van terug draaien is niets bekend.
Alleen Rotterdam gaat het anders aanpakken,
maar dat heeft met 80% hoogbouwbewoning te
maken, niet met het systeem.
We gaan hier naar een maatwerkoplossing kijken.
is ivm een te grote boom op de oorspronkelijke
plek verplaatst naar groen thv nr 15. Laten
vervallen kan niet ivm loopafstanden voor andere
gebruikers.

Nee, verplaatsen niet mogelijk, stoep hier te smal.
nvt
Container wordt verplaatst richting hoek Groene
Specht. Inspraak starten.

Komt container op de Merel thv nr 36 [AB33].
Inspraak starten.
Wordt achter de aanbiedplaats geplaatst/

142

AB25

143

HD26

144
145

PO39

146

KB21

147

KB19

148

CM04

149

CM06

150

151

PO38

Is soort prive parkeerplek van deze bewoner [nr 42]
kan OC naar Ringmus naast zijgevel Nachtegaal 11 of
naar lege hoek to Ringmus 38?
Voor het gemeentehuis is prima plek voor een OC?
Buurt heeft alleen HD26, staat wel wat op afstand.
Aan kant van Promenade veel oudere bewoners, is
wel een loopje naar de bestaande containers
Rossinistraat. Kan er een locatie bijkomen tussen de
PO39-PO37 en PO37-PO35 aan zijde Promenade en
ook een extra locatie hoek Puccinistr/Rossinistr?
Kan deze verplaatst worden naar de hoek thv
huisnummers 132/134?
Hier ligt een hoofdwaterleiding? Veel ouderen in de
Graaf van Arembergln en Jonkheer Greverslaan, kan
hier een containerlocatie bij komen?
Graag verplaatsen naar hoek
Spoellaan/Schuitemakerstr
Komt voor een oprit waar de 'buurtaanhanger' staat,
die kan er straks niet meer in [of uit]. Kan de container
naar de zijgevel van nr 31?
Grote boom hier. Verplaatsen naar Vroegeling, t.o.
Doornappel?
De locaties op de kaart met rood kruis erdoor;
sommige toch wel gewenst, zoals locatie
Schimmelstr/Hasebroekstraat en wellicht ook Da
Costastraat?
Container locatie Händelstraat thv nr 3; stoep is hier
heel erg smal, lukt dat dan wel met een ondergrondse
hier?

Verplaatsing naar achterzijde Tolweg 18 wordt
voorgesteld aan bewoners. Inspraak starten.
Naar een alternatief wordt gezocht. HD28 aan de
Zaalberglaan wordt ter inspraak voorgesteld hier.

Extra container PO41 komt hier bij. Inspraak
starten.
Wordt verplaatst naar voorgestelde alternatief.
Inspraak starten.
Wordt verplaatst naar groenvak hoek Graaf
Arembergln en Jonkheer Hertainglaan. Inspraak
starten.
Container wordt verplaatst naar Spoellaan bij de
kerk. Inspraak starten.
De voorgestelde locatie ligt vol met kabels en
leidingen. De inrit is breed genoeg voor zowel OC
als de aanhanger-doorgang.
CM06 is in tweede inspraakronde samengevoegd
met CM08.
Hier veel bestaande ondergrondse containers.
Komt wel nog container bij Constantijn
Huygensstr. Nr 64 [PO42]. Inspraak starten.
Wordt verplaatst naar Händelstraat schuin voor nr
26. Inspraak starten.

