Zienswijzen Hart van Heemskerk/Acker tot Burcht/Duin tot Dorp - inspraakronde 2

nr

datum

locatie
container

1

14-apr

AB30

2

20-mei

AB25

3

4

22-mei

22-mei

AB35

KB26

5

23-mei

AB24

6

23-mei

CM05

7

23-mei

CM05

8

24-mei

KB18/19

9

24-mei

AB25

omschrijving zienswijze

alternatieve locatie

Naar aanleiding van voorstel om locatie te
verplaatsen naar achterzijde Tolweg 18, ziet dit
liever niet gebeuren omdat de locatie aan de
Wielewaal minder anoniem is en dus minder
snel tot overlast zal leiden. Daarnaast is deze
plek voor iedereen goed te bereiken.
terug naar eerste voorgestelde locatie.
Voorgestelde locatie is bij speeltuin, niet
gewenst.
Liever geen container in dit hofje, is te smal voor Kan de container niet verplaatst worden
de vuilniswagen en komt in de buurt van een
naar de ingang parkeerterrein
speeltuin. Is niet gewenst.
tegenover nr 38?
Met bewoonster alternatieve locaties
aan P. Breughelstr en Van Goyenstraat
Container komt in buurt speeltuin, is niet
bekeken. Of wellicht locatie laten
gewenst.
vervallen?
verschuiven richting JvKuikweg, of
verschuiven naar ingang AdRenessestr
voorgestelde locatie wordt een garageinrit voor of verschuiven naar de AdRenessestr
dit adres. Vergunning is inmiddels verleend.
tussen de nrs 6 en 35
locatie is bij inrit garage, op druk verkeerspunt,
veel spelende kinderen. Te dicht op tuinen,
stankoverlast.
Liever oorspronkelijke locatie CM05
locatie is bij inrit garage, op druk verkeerspunt,
veel spelende kinderen. Te dicht op tuinen,
stankoverlast.
Liever oorspronkelijke locatie CM05

voorgestelde locaties verder lopen.
Voorgestelde locatie is bij speeltuin, niet
gewenst.

antwoord

Containerplek wordt niet gewijzigd, voorkeur gaat
uit naar minst anonieme locatie om overlast te
beperken. Ook vervalt er een container in deze
wijk, waardoor bereikbaarheid voor iedereen
belangrijker wordt.
Container gaat naar de ingang parkeerterrein, t.o.
Zwaluw 34

In het hofje zijn geen andere plekken beschikbaar.
Container komt daarom te vervallen.
Op alternatieve locaties teveel bomen die legen
beperken. Er zijn voldoende containers in de buurt,
KB26 laten vervallen.

Container verplaatsen naar hoekje groen aan de F.
van Alkemadestr, tussen A. de Renessestraat 1 en J.
van Kuikweg 126.
Voorgestelde locatie laten vervallen, terug naar
eerste voorstel.
Voorgestelde locatie laten vervallen, terug naar
eerste voorstel.

KB18 en KB19 komen op hoek van
liever oorspronkelijke locaties KB18/19 Woesikstr/Spoellaan en Spoellaan bij de kerk.
Container verplaatsen naar ingang parkeerterrein,
hoek Goudvink/Zwaluw, t.o. Goudvink 6 t.o. Zwaluw 34.

10

24-mei

CM05

11

24-mei

CM05

locatie is bij inrit garage, op druk verkeerspunt,
veel spelende kinderen. Te dicht op tuinen,
stankoverlast.
Liever oorspronkelijke locatie CM05
locatie is bij inrit garage, op druk verkeerspunt,
veel spelende kinderen. Te dicht op tuinen,
stankoverlast.
Liever oorspronkelijke locatie CM05

12

25-mei

KB18

container komt voor woning en kost een boom, Bij de aanbiedplaats, naast woning
dat is niet wenselijk.
vWoesikstr 34

13

25-mei

KB19

container komt voor woning, dit is niet wenselijk liever aan de overkant, zijde kerk.

14

15

25-mei

26-mei

PO43 [voorheen container komt in mooie groenstrook op
KB23]
verkeerskruising. Is niet goed voor het uitzicht.

CM13

container komt in smalle groenstrook op
onoverzichtelijke hoek. Is niet zo veilig en
jammer van het groen.

17

26-mei

CM05

18

24-mei

AB35

container komt op stoep die ook ingang steeg is,
die wordt zo slecht bereikbaar voor fietsen en
motoren. Dicht bij woningen, bang voor overlast
door geluid en stank.
locatie is bij inrit garage, op druk verkeerspunt,
veel spelende kinderen. Te dicht op tuinen,
stankoverlast.
hofje heeft smalle straten, kan de vuilniswagen
niet makkelijk doorheen, container zorgt voor
overlast.

CM14

container komt dicht bij woning, bewoners
willen graag weten hoe de gemeente omgaat
met handhaving bij overlast door bijplaatsing.

16

19

26-mei

29-mei

CM14

liever op de aanbiedplaats van de
rolcontainers aan de Sweelinckstraat.

Voorgestelde locatie laten vervallen, terug naar
eerste voorstel.
Voorgestelde locatie laten vervallen, terug naar
eerste voorstel.
plattegrond in brief was onjuist, KB18 en KB19
komen op de voorgestelde locaties bij nr 34 en de
kerk.
plattegrond in brief was onjuist, KB18 en KB19
komen op de voorgestelde locaties bij nr 34 en de
kerk.
Het genoemde alternatief kan niet vanwege
aanwezig bomen die het legen bemoeilijken.
Weinig andere opties, wel meerdere containers in
de buurt. Deze laten vervallen.

verschuiven richting de parkeerplaats in
de hoek Muurpeper, links of rechts van Container verplaatst naar ingang parkeerterrein,
de ingang.
rechts.

De locaties CM08 en CM09 zijn in de
buurt, moeten voldoende zijn. Dus
CM14 is eigenlijk niet nodig.

Liever oorspronkelijke locatie CM05
staan voldoende containers in deze
buurt, deze extra container is niet
nodig.

Deze container komt te vervallen.
Voorgestelde locatie laten vervallen, terug naar
eerste voorstel.
In het hofje zijn geen andere plekken beschikbaar.
Container komt daarom te vervallen.

Deze container komt te vervallen.

20

30-mei

AB35

hofje heeft smalle straten, kan de vuilniswagen
niet makkelijk doorheen, spelen veel kinderen,
dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Zijn
containers op acceptabele afstand in de buurt.

In het hofje zijn geen andere plekken beschikbaar.
Container komt daarom te vervallen.

Container komt op ongelukkig plek bij uitritten
naast en tegenover deze plek en uitgang steeg.
Is druk met parkeren en verkeer.
Liever oorspronkelijke locatie CM05
hofje is smal, veel geparkeerde auto's waardoor
de vrachtwagen lastig hier kan komen. De
container komt dicht bij woningen en een
kinderspeelplaats. Dit heeft niet de voorkeur. Er
zijn containers in de buurt waar iedereen prima
heen kan.
geen extra container nodig hier.

Voorgestelde locatie laten vervallen, terug naar
eerste voorstel.

21

30-mei

CM05

22

1-jun

AB35

23

1-jun

PO36

24

3-jun

AB25

In het hofje zijn geen andere plekken beschikbaar.
Container komt daarom te vervallen.
Voorgestelde locatie is niet mogelijk i.v.m.
kan de container niet verplaatst worden aanwezige boom die legen bemoeilijkt. Voldoende
container komt te dicht op de achtertuin, zorgt naar de ingang parkeerterrein
containers in de buurt, deze locatie komt te
voor overlast door stank en bijplaatsing.
tegenover nr 38?
vervallen.
Container komt in buurt speeltuin, is niet
gewenst. Kan leiden tot gevaarlijke situaties met container verplaatsen richting
Container is verplaatst naar ingang parkeerterrein,
kinderen als er afval naast komt te staan.
Goudvink/Jan van Kuikweg?
t.o. Zwaluw 34.

PO39

container komt in bocht, dit zal tot teveel
verkeersonveilige situaties leiden. Ook zal de
container geluidsoverlast geven.

Op veler verzoek is deze locatie gekozen. De
Container of op een andere plek of
Promenade is voor HVC niet bereikbaar met de
anders meer richting de Promenade, bij auto die ondergrondse containers moet legen. De
het parkeerterrein. En een geluidsarme nieuwe generatie containers is voorzien van allerlei
container neerzetten.
geluiddempende voorzieningen.

Containers staan op de verkeerde hoek, waren
niet de alternatieven die op de
inloopbijeenkomst aangegeven zijn.

Alternatieven op de ander hoek zijn
Klopt helemaal, plattegrond was foutief
beter, staan niemand in de weg of voor ingetekend. Containers komen op de voorgestelde
woning.
locaties.

25

26

4-jun

4-jun

KB18/19

27

28

29

30

31

4-jun

5-jun

8-jun

8-jun

8-jun

PO40

container past niet in deze groene omgeving. Zal
overlast geven door waaivuil in de vijver
waardoor beesten dood gaan. Geluidsoverlast
als container 7*24 uur open en dicht gedaan
worden ivm nachtdiensten. Buren zijn ook
tegen.
geen alternatief

AB25

Container komt in buurt speeltuin, is niet
verplaatsing naar parkeerplaats tussen
gewenst. Kan leiden tot gevaarlijke situaties met Zwaluw en Goudvink zou betere plek
kinderen als er afval naast komt te staan.
zijn.

AB24

Container komt voor nog aan te leggen inrit
garage van de buren. Is geen goede keuze.

KB19

Op de voorgestelde locatie staan een mooie
boom, die mag niet weg.

AB28

Container komt vlak bij lantaarnpaal in groen,
dat heeft geen voorkeur, het groen liever
behouden.

plattegrond in brief was onjuist, KB19 komt op de
Verplaatsen naar de AH of naar de zijde voorgestelde locatie bij de kerk. Locatie bij AH is
kerk.
geen optie ivm loopafstanden.
Container wordt verplaatst naar hoek
Aan de overzijde hier, op de hoek
Veldleeuwerik/Merel. Rekening houden met de
Veldleeuwerik is plek, de bomen zijn
bomen die teruggeplaatst gaan worden en de
hier toch weg.
aanwezige gasleiding.

Verplaatsen naar de hoek
In de Jacob Marisstr komt al een container. Samen met
Hobbemastr/Jacob Marisstr aan de kant van de container in de Hobbemastraat is dat voldoende. Deze
de vijver, bij de aanbiedplaats.
containerlocatie komt te vervallen.
Verplaatsen van KB18 naast nr. 34 en KB19
aan zijde kerk

plattegrond in brief was onjuist, KB18 en KB19 komen op
de voorgestelde locaties bij nr 34 en de kerk.

Container verplaatsen naar het groen t.o.
Graaf Willem II ln 26

Genoemd alternatief is niet mogelijk, hier wordt een
speelvoorziening gerealiseerd. De container moet ivm de
verdeling in de wijk, hier komen. De afstand tot de hoek
is royaal, container komt tussen de twee bomen in het
groen. Afstand tot woningen is ruim 12 meter.

32

9-jun

KB26

container komt schuin voor speeltuin, er spelen hier
veel kinderen die nu al tussen auto's door naar de
speeltuin rennen, een container erbij maakt dat niet
beter. Zorg voor hygiene vanwege bijplaatsing en
geluidsoverlast in de avond bij gebruik van de
container.

33

9-jun

KB18/19

Containers komen voor woningen terwijl er op
andere plekken meer ruimte met minder overlast is.

34

11-jun

KB28

container komt te dicht op de tuin van Jhr Greversln
7, te dicht op de hoek met de Jhr Greverslaan en te
dicht op de woning van Graaf Willem II laan 31.

verplaatsing richting de Jan van
Kuikweg heeft voorkeur.

Als de container PO42 aan de C. Huygensstraat
akkoord is, kan deze container vervallen. Anders
worden de loopafstanden voor sommige bewoners
te groot.

Container is verplaatst naar ingang parkeerterrein,
t.o. Zwaluw 34.
Container verplaatsen naar hoekje groen aan de F.
van Alkemadestr, tussen A. de Renessestraat 1 en J.
van Kuikweg 126.

35

36

37

38

39

8-jun

12-jun

14-jun

14-jun

14-jun

AB28

Container komt voor woning, daardoor zorg voor
overlast van stank, geluid, risico op brandstichting,
verkeerstechnisch geen goede plek én de container
staat in het zicht.

AB28

Iedereen kan met de auto afval brengen, dus geen
noodzaak om container op loopafstand te hebben.
Straat is te smal voor veel verkeer dus container kan
vervallen of op een plek waar het breder is met
parkeerhavens. Hopelijk geen glascontainer, dan is
mijn woning te dicht bij en ontstaat geluidsoverlast.

AB20

Oude locatie was beter. De nieuwe locatie staat
ongelukkig op een hoek, lastig voor het verkeer.
Hoek Laan van Assumburg en C. Geelvinckst,
Container komt dicht bij tuin. Locatie ligt niet logisch in groen bij Cruijffcourt. Of aan de
in het groter plaatje van deze buurt.
Vrijburglaan thv 12/14 en midgetgolfbaan. Container komt in hoekje groen bij Cruijff Court.

[controleren waarom brief niet is aangekomen!]
Container komt in zicht van de woning, bederft
groenvoorziening hier. Container komt op kruispunt,
PO43 [voorheen dat mag niet vanuit de verkeerswet? Invloed op
KB23]
waarde huis.

PO40

Container wordt verplaatst naar hoek
verplaatsen naar andere hoek van het groen Veldleeuwerik/Merel. Rekening houden met de bomen
hier of naar de overzijde aan de
die teruggeplaatst gaan worden en de aanwezige
Veldleeuwerik in het gras.
gasleiding.

Geen specifiek alternatief gegeven.

Er komt geen glascontainer. We kunnen niemand
verplichten om met de auto afval weg te brengen dus
loopafstand is wel degelijk van toepassing. Afstand tot de
gevel is ruim 20 meter.

de oude locatie van KB23 of hoek
Ravelstraat/Sweelinckstr of iedereen gebruik
laten maken van de bestaande containers
aan de Diepenbrockstraat, deze eventueel
vergroten. Of Mozartstr t.o. Pijperstraat bij Vanwege de vele kabels en leidingen hebben we hier
scouting of aan de parkeerzijde Jhr.
weinig optie. Inderdaad veel bestaande cotnainers, deze
Greverslaan.
locatie laten we daarom vervallen.

container PO40 laten vervallen en iedereen
gebruik laten maken van de bestaande
[Zienswijze namens aantal buren, met handtek lijst] containers bij flat A. Blamanhof, of
Container komt in zicht voor woningen in mooi groen uitbreiding locatie aan H. Pootstr, of naast
gebied. Is zeer onwenselijk. Er is veel zorg om overlast bushalte Laan van Assumburg of aan
door bijplaatsing en zwerfvuil.
overzijde op de hoek met de C. Huygensstr.

Als de container PO42 aan de C. Huygensstraat
akkoord is, kan deze container vervallen. Anders
worden de loopafstanden voor sommige bewoners
te groot.

40

41

42

43

15-jun

15-jun

17-jun

19-jun

PO41

alternatief is op een parkeerplaats
evenwijdig in de Puccinistraat, of bij de
meerdere parkeerplaatsen bij de
Puccinistraat of aan de Promenade, aan het
Container komt voor woning, is niet wenselijk. Locatie eind van de parkeerplaatsen. Ook zou het
nodigt uit voor bijplaatsen afval. Is hier wel een extra opschuiven van PO37, naar de volgende
locatie nodig?
kruising een optie zijn. Kan PO41 vervallen.

AB28

Container komt voor woning, daardoor zorg voor
overlast van stank, geluid, risico op brandstichting,
verkeerstechnisch geen goede plek én de container
staat in het zicht.

CM14

Verwacht veel overlast van de container, in
combinatie met overlast van geparkeerde auto's

PO43 [voorheen container bederft mooie groenvoorziening, legen op
KB23]
een kruising leidt tot gevaarlijke verkerssituaties.

Container wordt verplaatst naar hoek
verplaatsen naar andere hoek van het groen Veldleeuwerik/Merel. Rekening houden met de bomen
hier of naar de overzijde aan de
die teruggeplaatst gaan worden en de aanwezige
Veldleeuwerik in het gras.
gasleiding.
Verplaatsen naar Rijksstraatweg, achter de
doorlooproute vanaf de Vogelkers. Daar is
een parkeerhaven, geluidswal en heeft
niemand er last van.
Mozartstraat, eerste parkeervak vanaf de
Sweelinckstraat tegenover de scouting. Hier
staat de container mooi uit het zich tussen
bossages.

44

21-jun

CM05

45

23-jun

PO38

locatie te dicht bij achtertuinen, komt in een bocht
waardoor verkeersveiligheid in gedrang komt bij
legen. Weinig sociale controle op deze locatie dus
zorg om bijplaatsing van afval. En het gaat ten koste
van groen, dat is niet wenselijk.
Liever de oorspronkelijke locatie van CM05
Container komt aan overzijde woning, heeft zorg over
vuil in en tegen woning door wind als gevolg van
Alternatief is op de hoek vroegere Zandkraai
bijplaatsing.
en Händelstraat die is vrij.

CM14

Locatie is ongeschikt voor een container, staat een
lantaarnpaal die echt niet weg kan, er komt een poort
uit op dit punt, de parkeerdruk is hoog hier. Zorg voor Alternatieven zijn bij de vijver op de hoek
geluidsoverlast door gebruik container en overlast
Vogelkers of aan de zijde van de
door bijplaatsen van afval.
Rijksstraatweg bij de geluidswal.

46

21-jun

in parkeerplaats is niet wenselijk, aan de Promenade
plaatsen is niet mogelijk omdat HVC hier slecht bij kan.
Het opschuiven van PO37 naar een volgende kruising kan
niet vanwege de aanwezige grote bomen daar. Die
bemoeilijken het legen. Locatie blijft daarom
ongewijzigd.

Alternatief Rijksstraatweg niet haalbaar vanwege zeer
veel kabels en leidingen in de grond. Zijn voldoende
alternatieven in de buurt. Deze locatie komt te vervallen.
Vanwege de vele kabels en leidingen hebben we hier
weinig optie. Inderdaad veel bestaande cotnainers, deze
locatie laten we daarom vervallen.

Voorgestelde locatie laten vervallen, terug naar eerste
voorstel.
Container kan verplaatst worden naar hoek
Händelstraat/Vivaldistraat

Alternatief Rijksstraatweg niet haalbaar vanwege zeer
veel kabels en leidingen in de grond. Zijn voldoende
alternatieven in de buurt. Deze locatie komt te vervallen.

47
48

22-jun
24-jun

KB18/19
AB28

Waarom niet aan de buitenkanten van de
Spoellaan, Jan Ligthartstraat en Carel van
Containers komen voor woningen, dat past helemaal Manderstraat, of bij de AH, waar al
niet ivm bomen en lantaarnpalen.
containers staan.
Is blij met het voorstel.
nvt

49

26-jun

AB28

Maakt zich zorgen over de overlast door stank,
geluid, zwerfvuil en bijplaatsing, risico
brandstichting. De container komt schuin voor
woning, heeft invloed op waarde woning en
draagt niet bij aan een verkeersveilige situatie
hier.

50

27-jun

PO40

container komt in hele mooie groenstrook, dat
is erg jammer.

Alternatieven voor deze locatie aan de
Jan van Kuikweg, of anders opschuiven
naar andere hoek van groen of naar de
Veldleeuwerik.
Alternatief zou zijn op één van de
hoeken Coornhertstraat/ Van
Maerlantstraat of
Coornhertstraat/Ruusbroecstraat

AB28

Maakt zich zorgen over de overlast door stank,
geluid, zwerfvuil en bijplaatsing, risico
brandstichting. De container heeft invloed op
waarde woning, gaat ten koste van groen en
draagt niet bij aan een verkeersveilige situatie
hier. Daarbij komt dat er op de Merel al een
container gepland staat.

Alternatieven aan de Jan van Kuikweg,
voor een betere verdeling van
containers in de wijk.

KB21

Bewoners rond het groenpark vinden de komst
van de container onwenselijk, de groen
voorziening is ook speelvoorziening, leidt tot
overlast door bijplaatsen en zwerfvuil, veel extra
verkeersbewegingen, gevolgen voor
verkeersveiligheid en veiligheid in de wijk, en
heeft invloed op waarde van de woningen.

KB19

Container komt voor woningen terwijl er op andere
plekken meer ruimte met minder overlast is.

51

52

53

27-jun

29-jun

29-jun

container kan vervallen, er staan er
genoeg in de buurt, of verplaatsing naar
Jonkheer Greverslaan. Of gewoon het
oude systeem met de groene en grijze
bakken houden, dat voldoet prima.
Verschuiven naar Spoellaan voor de
kerk of naar de hoek met de Carel van
Mandersstraat.

Buitenkanten gaat niet, dan worden de loopafstanden te
groot. Containers komen niet voor woningen, dat was
een fout in de plattegrond.

Container wordt verplaatst naar hoek
Veldleeuwerik/Merel. Rekening houden met de
bomen die teruggeplaatst gaan worden en de
aanwezige gasleiding.
Als de container PO42 aan de C. Huygensstraat
akkoord is, kan deze container vervallen. Anders
worden de loopafstanden voor sommige bewoners
te groot.

Alternatief aan de Jan van Kuikweg thv nummer
40A zou kunnen.

Container kan niet vervallen, er staan er niet
genoeg hier. Jhr Greverslaan bevat te veel kabels
en leidingen om een container te kunnen plaatsen.
Enige alternatief is Jhr de Hertainlaan bij de
aanbiedplaats van de rolemmers.
Container komt ook aan de zijde voor de kerk,
plattegrond die verstuurd is was niet juis.t

54

55

56

57

30-jun

30-jun

30-jun

CM05

container komt tegen achtertuin aan, zal leiden
tot stankoverlast en last van zwerfvuil door
bijplaatsing. Er spelen hier vele kinderen, dus
een container is niet wenselijk. De
verkeerssituatie zal ook slechter worden door
Liever de oorspronkelijke locatie van
de container.
CM05

Voorgestelde locatie laten vervallen, terug naar
eerste voorstel.

KB26

Gekozen locatie niet wenselijk vanwege
geluidsoverlast en overlast door bijplaatsing. Is
vlak bij een speeltuin dus niet veilig/prettig voor Verschuiven naar de kruising
de spelende kinderen.
Hobbemastraat/Jacob Marisstraat

In de Jacob Marisstr komt al een container. Samen met
de container in de Hobbemastraat is dat voldoende. Deze
containerlocatie komt te vervallen.

CM14

container komt voor woning, is niet wenselijk.
Heeft invloed op waarde woning en er komt
overlast door zwerfvuil.

AB33

Container komt precies in gezichtsveld woning.
Graag opschuiven.

Verplaatsen naar Rijksstraatweg, achter
de doorlooproute vanaf de Vogelkers.
Daar is een parkeerhaven, geluidswal en
heeft niemand er last van.
Opschuiven naar uitgang steeg, staat de
container op logisch plek, goed
bereikbaar en buiten beeld.

Alternatief Rijksstraatweg niet haalbaar vanwege
zeer veel kabels en leidingen in de grond. Zijn
voldoende alternatieven in de buurt. Deze locatie
komt te vervallen.
Container kan verschuiven naar andere kant
aanbiedplaats, dus thv nummer 34

