
Zienswijzen Hart van Heemskerk/Acker tot Burcht/Duin tot Dorp - inspraakronde 3

nr datum locatie container omschrijving zienswijze alternatieve locatie antwoord

1 2-aug AB28

komt voor de deur, gaat ten koste van het weinige 

groen dat hier is.

Container past beter aan de 

Veldleeuwerik

De locatie aan de Veldleeuwerik heeft de 

voorkeur van de meerderheid van de 

ingestuurde zienswijzen. Andere alternatieven 

zijn niet meer voorhanden. Deze locatie krijgt de 

voorkeur.

2 2-aug AB28

komt op de hoek, is verkeers onveilig, de hoek is te 

krap. Ook zullen de bomen op deze hoek  last hebben 

van d econtainer.

Container past beter aan de 

Veldleeuwerik

De locatie aan de Veldleeuwerik heeft de 

voorkeur van de meerderheid van de 

ingestuurde zienswijzen. Andere alternatieven 

zijn niet meer voorhanden. Deze locatie krijgt de 

voorkeur.

3 3-aug AB28

Container in de bocht plaatsen is verkeers onveilig, dit 

kan niet de bedoeling zijn.

Container past beter aan de 

Veldleeuwerik

De locatie aan de Veldleeuwerik heeft de 

voorkeur van de meerderheid van de 

ingestuurde zienswijzen. Andere alternatieven 

zijn niet meer voorhanden. Deze locatie krijgt de 

voorkeur.

4 3-aug PO42/44

Er wonen veel ouderen in deze straat, de containers 

staan nu aan de uiteinden van de straat, dat is best ver 

lopen. 

Graag nog een container in het 

midden erbij om de loopafstanden 

korter te maken.

Op verzoek van bewoners is hier een container 

bij gekomen. Vanwege de vele bomen en kabels 

en leidingen, is de verdeling op de uiteinden van 

de straat gemaakt, vanuit het midden is dat ca 

175 m lopen. 

5 4-aug AB25

Container komt in het zicht van de woning, maakt zich 

zorgen over de mogelijke overlast door bijplaatsen 

afval.

Container bij Piet Blom gebouw 

plaatsen in de parkeerplaatsen.

Alternatief komt vooral in de buurt van andere, 

bestaande containers. Daarom kan deze 

container vervallen.

6 7-aug AB20

Container komt aan overkant drukke weg, bij een Cruijff 

Court, voelt niet altijd even veilig om daar afval heen te 

brengen. 

liever vorige locatie maar dan op 

hoek groenstrook van de kruising, of 

één van de vorige voorgestelde 

locaties voor deze container.

De container op hoek groenstrook is niet 

mogelijk, vorige locaties kennen andere 

bezwaren. De container komt zoveel mogelijk op 

de hoek van het gras, aan de kant Laan van 

Assumburg, dus niet direct bij het Cruyff Court.



7 7-aug AB28

komt op de hoek, is verkeers onveilig, de hoek is te 

krap. Ook zullen de bomen op deze hoek  last hebben 

van de container.

Container past beter aan de 

Veldleeuwerik

De locatie aan de Veldleeuwerik heeft de 

voorkeur van de meerderheid van de 

ingestuurde zienswijzen. Andere alternatieven 

zijn niet meer voorhanden. Deze locatie krijgt de 

voorkeur.

8 12-aug AB20

verwacht veel overlast van illegale bijplaatsing en 

zwerfvuil bij plaatsing container bij het Cruyff Court. 

Vindt de vorige locatie een betere 

optie

9 12-aug AB25

plek is onlogisch, redelijk dicht bij bestaande locatie 

daarnaast ook obstakel voor verkeer en geen 

visitekaartje voor de wijk.

kan de container naar de andere 

hoek van het parkeerterrein? [in de 

bocht voor Fazant 17]

De bocht is verkeerstechnisch niet handig, zeker 

bij het legen door HVC.  Alternatieven komen 

vooral in de buurt van andere containers. 

Daarom kan deze container vervallen.

10 18-aug KB21

Stoep is hier te smal waardoor de toegankelijkheid van 

de container minder wordt.

Vorige voorstel, op hoek plantsoen 

Jhr. De Hertaingln/Graaf v 

Arembergln was betere optie.

na onderzoek van de alternatieven, een 

stemronde met betrokken bewoners, 

gesprekken met direct betrokkenen, is besloten 

om deze locatie vooralsnog te laten vervallen.

11 20-aug KB21

Mede namens aantal buurtbewoners ingediende 

zienswijze. Stoep is hier te smal, achtertuinzit is op 4 

meter afstand van ontluchtingspijp container, overlast 

door stank, zwerfvuil, bijplaatsen. Als hier een container 

komt is er geen plaats meer voor het aanbieden van 

rolcontainers. Oude systeem voldoet prima.

Verplaatsen naar de Jonkheer 

Greverslaan, in de grasstroken is plek 

genoeg. Of container laten vervallen, 

er zijn er genoeg in de buurt. Anders 

overleggen met de buurtbewoners 

om goede plek te zoeken.

De Jhr Greverslaan bevat teveel kabels en 

leidingen. Na onderzoek van de overige 

alternatieven, een stemronde met betrokken 

bewoners, gesprekken met direct betrokkenen, 

is besloten om deze locatie vooralsnog te laten 

vervallen.



12 22-aug PO42/44

Waarom opsplitsing van de eerdere voorgestelde 

locatie hier naar 2 locaties? Container PO44 komt op 

druk kruispunt, wordt ook gebruikt bij uitruk 

brandweer, dan zijn obstakels of vrachtwagens op deze 

hoek onwenselijk.

Liever een container ter hoogte van 

de kruising Ten Katestraat, of terug 

naar de oorspronkelijke locatie thv nr 

64. 

De opsplitsing is gedaan op verzoek van aantal 

oudere bewoners om de loopafstanden te 

verkleinen. Thv de Ten Katestraat is geen ruimte 

beschikbaar voor een container. Terug naar de 

oude locatie betekent terug naar de langere 

loopafstanden, dat heeft niet de voorkeur. Met 

uitruk brandweer wordt altijd goed rekening 

gehouden, ook door HVC.

13 1-sep HD28

container komt op Zaalberglaan, is druk traject met 

fietsers. Verkeersveiligheid komt in gedrang door 

stagnatie tijdens het legen. Daarnaast zorg over overlast 

door zwerfvuil en bijplaatsen. 

Alternatief is Zaalberglaan maar dan 

aan de oneven kant, eveneens in het 

gras.

Verplaatsing naar de oneven kant leidt voor 

deze buurt tot een aardig extra stuk lopen om 

bij de container te komen. Dat heeft niet de 

voorkeur. 

14 7-sep AB25

gekozen locatie is verkeersonveilig, steken veel kinderen 

over hier, de container maakt dit punt onoverzichtelijk. 

Alternatieven: hoek Goudvink/Jan 

van Kuikweg naast de glasbak. Of 

hoek Zwaluw t.o. nr 2/Jan van 

Kuikweg. Of Merel t.o. Groene 

Specht 38. 

Naast de glasbak liggen te veel kabels en 

leidingen, net als op de hoek bij Zwaluw 2. Aan 

de Merel komt even verder al een container. Er 

zijn geen andere goede alternatieven, dus deze 

container vervalt.

15 8-sep PO38

Maakt zich zorgen over de overlast door bijplaatsen of 

zwerfvuil, locatie is redelijk anoniem. 

Vorige locatie, schuin voor nr 26 is 

een betere optie, staat meer "onder 

controle".

Voor de verdeling in de wijk is locatie voor nr 26 

een betere optie. Deze krijgt de voorkeur.

16 11-sep AB33

locatie is verschoven, waarom?  Van de ene zijgevel 

naar de andere zijgevel, dat is toch niet handig? Kan dat 

anders?

Kan door snoei boom de container 

niet zo geplaatst worden dat 

niemand er zicht op heeft? Dus ter 

hoogte van de steeguitgang 

ongeveer?

verplaatst naar de aanbiedplaats voor 

rolcontainers, ter hoogte van de straatlantaren, 

die moet dan wat verplaatst worden.


