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N O T A  V A N  A N T W O O R D  

 

1 Inleiding nota van antwoord zienswijze 

Naar aanleiding van het Grondstoffenplan 2017-2020 is in oktober 2018 in de wijk Zuidbroek 

Oosterwijk een start gemaakt met het inzamelen van plastic, blik en drankenkartons (hierna PBD). 

Inmiddels is deze pilot afgerond en zal het omgekeerd inzamelen doorgevoerd worden in de wijk, 

waarbij het restafval op afstand wordt geplaatst in een ondergrondse container. 

 

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 zullen standaard twee locaties gekoppeld worden 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 Zuidbroek Oosterwijk zullen nieuwe ondergrondse containers geplaatst worden voor restafval. Deze 

containerlocaties zijn gecommuniceerd met de bewoners tijdens een inloopbijeenkomst op 29 januari 

2019 en daarna zijn de locaties in concept door het college vastgesteld, waarna bewoners hun 

zienswijze op de locaties hebben kunnen indienen.  

 

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 is per zienswijze een beantwoording gegeven. In de eerste kolom staat het containernummer 

waarover de zienswijze betrekking heeft, in de tweede kolom wordt kort het punt uit de zienswijze 

omschreven. In de derde kolom staat de aangedragen optie van de indiener. In de vierde kolom staat 

de beantwoording. In de laatste kolom staat een opmerking wanneer de zienswijze een wijziging 

oplevert op het conceptplan. In hoofdstuk 4 worden de wijzingen naar aanleiding van de zienswijzen 

besproken. 

 

  



 

 

2 Algemene reactie 

2.1 Bewonersbijeenkomst en zienswijzen 

Alle bewoners van de laagbouwwoningen in Zuidbroek Oosterwijk zijn uitgenodigd om tijdens de 

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

bewonersbijeenkomst hun zienswijze achterlaten. Na de bewonersbijeenkomst zijn er enkele 

zienswijze doorgevoerd, waardoor het eerdere plan is aangepast. Deze stukken zijn als ontwerp 

aanwijzingsbesluit toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders, de zienswijzen die 

hierop zijn binnengekomen staan in dit document. 

 

2.2 Afvalpas koppelingen 

De afvalpas zal standaard gekoppeld worden aan twee containerlocaties. Alleen de hoofdlocatie wordt 

opgenomen in het aanwijzingsbesluit. De afvalpas kan aan meerdere containerlocaties gekoppeld 

worden, een en ander zal in overleg met HVC aangevraagd moeten worden. 

 

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 van Zuidbroek Oosterwijk 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. 

 

2.5 Gebruik van voorzieningen in gemeente Beverwijk 

De voorzieningen van gemeente Beverwijk zijn niet beschikbaar voor bewoners van Heemskerk, er is 

nog geen deal gesloten tussen gemeente Beverwijk en gemeente Heemskerk die het mogelijk maakt 

voor de grensbewoners om gebruik te maken van elkaars voorzieningen. 

 

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. 

 

 

  





N O T A  V A N  A N T W O O R D  

7 

3 Beantwoording zienswijzen 

 Samenvatting Optie Beantwoording 
 
Opmerking 

ZO35  

Indiener vraagt om de container te plaatsen aan de 
andere kant van de Kennemerlandstraat iv.m. beter 
verkeersveiligheid en uitzicht op OC 

andere hoek 
Kennemerlandstraat 

verkeersveiligheid niet beter op alternatieve 
locatie. Ook zal boom moeten worden gesnoeid 
op alternatieve locatie.  

ZO30  

Indiener vraagt om de container aan de andere 
kant te plaatsen, nl. hoek Wezerstraat/Elbestraat 
of hoek Saarstraat / Elbestraat. Voor iedereen op 
de route naar het winkelcentrum Europaplein 

hoek 
Wezerstraat/Elbestraat 
of hoek Saarstraat / 
Elbestraat niet: verdeling in de wijk niet beter  

ZO34  

Indiener geeft aan een toezegging van HVC 
enquêtemedewerker te hebben gehad dat de OC op 
ongeveer 100 meter loopafstand zou staan. Dat is dus 
niet het geval,  hoe moeten de bejaarde bewoners 
hiermee omgaan?! 

naast OC glas 
Kempenlaan 

Er komt een extra container naast glas container 
Kempenlaan ZO09 Kempenlaan 

ZO30  

Indiener is algemeen tegen het invoering restafval op 
afstand. Wil bestaande locatie Elbestraat/Saartstraat 
als 2e OC gebruiken.   2e OC wordt inderdaad de gewenste locatie  

ZO34  
Indiener vraagt waarom voor zijn huis en niet aan de 
andere kant van de Bretagnestraat. overkant Bretagnestraat 

container wordt verplaatst naar overkant 
Bretagnestraat 

ZO34 wordt 
verplaatst naar de 
overkant van de 
straat. 

ZO32  

Indiener geeft aan dat in de huizen aan de 
Beneluxlaan c.q. Denemarkenstraat wonen vrij veel 
ouderen. Locatie is veel te ver. 

Achter de garages van de 
Beneluxlaan, waar thans 
de afvalbakken worden 
neergezet 

geen beter locatie ook i.v.m. verdeling over wijk 
. De ledigingswagen kan hier niet makkelijk 
komen.  

ZO32  

Indiener geeft aan op huidige locatie veel 
(geluids)overlast te verwachten ook in de nachtelijke 
uren.  Luxemburglaan t.o. 330 

Luxemburglaan t.o. 330 uitzoeken; geen beter 
alternatief. Klep kan enkel geopend worden 
door bewoners met afvalpas.  

ZO32  Indiener verwacht veel overlast zo vlak voor de deur. Luxemburglaan t.o. 330 
Luxemburglaan t.o. 330 uitzoeken; geen beter 
alternatief  
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ZO26 

Indiener vraag om informatie over de 
woonhuisaansluitingen die op een bestaande OC 
worden aangesloten.   info alsnog gemaild  

ZO32 

Indiener vraagt om wijzing aanwijzing bak, OC hoek 
Slowakijestraat/Beneluxlaan (ZO31) komt i.v.m. 
omstandigheden beter uit i.p.v. ZO32 graag toewijzing ZO31 als 2e container de ZO31 aanwijzen  

ZO23 
Indiener vraagt welke OC toegewezen is aan haar 
adres? Graag uitleg.   

toewijzing op ZO23 Garonnestraat/Frankrijklaan 
gemaild.  

ZO23 
Indiener vraagt waarom zij niet gebruik kunnen 
maken van de bakken in Beverwijk.   

uitgangspunten RoA. Bewoners van gemeente 
Heemskerk kunnen niet aangewezen worden op 
voorzieningen van gemeente Beverwijk.  

ZO34 

Indiener stelt dat de waarde van zijn woning daalt, 
door het uitzicht, stank, zwerfafval rond OC, lawaai, 
extra vrachtverkeer, veiligheid breedste zin van het 
woord. 

Euratomsingel, 
speelplaatsen 
Bretagnestraat en 
Lombardijestraat en 
naast Lombardijestraat 2 

container wordt verplaatst richting 
Euratomsingel, echter door de ligging van een 
leiding kan deze niet aan de Euratomsingel 
geplaatst worden. 

ZO34 wordt 
verplaatst naar de 
overkant van de 
straat. 

ZO35 
Indiener geeft aan dat de aangewezen locatie  te ver 
lopen is. ZO35 Indiener  is al aangewezen op locatie ZO35  

ZO32 

I.v.m. fysieke omstandigheden van de indiener is 
deze niet in staat om ZO32 te gebruiken. Nu ook al 
een alternatieve aanbiedlocatie rolcontainers.  

Engelandstraat t.h.v. nr 
80  

Maatwerk is mogelijk, een afvalcoach kan langs 
komen om de huidige situatie te inventariseren 
en wellicht een maatwerkoptie aan te bieden. 

Afval coach 
inventariseren. 

ZO19 

Indiener is op leeftijd en ziet geen mogelijkheid om 
van container ZO19 (Maasstraat t.o. 50-56) gebruik te 
maken    

Maatwerk is mogelijk, een afvalcoach kan langs 
komen om de huidige situatie te inventariseren 
en wellicht een maatwerkoptie aan te bieden. 

Afval coach 
inventariseren. 

ZO23 
Indiener vindt afstand tot ondergrondse container te 
ver geen  Uitgangspunten RoA  

ZO34 
Indiener geeft zijn angst voor geluidsoverlast en 
zwerfafval rondom ondergrondse container door. 

locatie waar nu de 
rolcontainers staan,  

container wordt verplaatst richting 
Euratomsingel, echter door de ligging van een 
leiding kan deze niet aan de Euratomsingel 
geplaatst worden. 

ZO34 wordt 
verplaatst naar de 
overkant van de 
straat. 

ZO32 
Indiener vindt afstand tot ondergrondse container te 
ver 

Denemarkenstraat in het 
groen 

Uitgangspunten RoA, optie niet mogelijk. Evt 
ZO05 en ZO34a Kempenlaan als 2e en 3e 
containerlocatie meegeven door HVC. Niet in  



N O T A  V A N  A N T W O O R D  

9 

aanwijsbesluit gemeente. 

ZO35 

Indiener bewaart zijn afval in de achtertuin, dus 
vraagt om een aansluiting op container aan de 
achterzijde Z036 

ZO36 als 2e 
containerlocatie 

Dichtstbijzijnde container is ZO35 voor uw 
woning, als 2e containerlocatie kan ZO36 
aangewezen worden, de containerlocatie aan de 
Ardennenlaan.  

ZO30  
Indiener vindt afstand tot ondergrondse container te 
ver 

vraag voor bestaande 
containerlocatie 
Luxemburglaan 8 in 
Beverwijk (15 meter van 
de voordeur) 

gemeente Heemskerk mag geen 
containerlocaties in gemeente Beverwijk 
aanwijzen.  

Z029 
Indiener heeft bezwaar op de wijze van inzameling, 
graag rolcontainers behouden 

rolcontainers ipv 
ondergronds 

hier kan geen bezwaar op gemaakt worden. 
Locatie staat op nog geen 40 meter afstand van 
voordeur van bewoner.  

ZO34 Indiener is gehandicapt en kan niet naar de container   

Maatwerk is mogelijk, een afvalcoach kan langs 
komen om de huidige situatie te inventariseren 
en wellicht een maatwerkoptie aan te bieden. 

Afval coach 
inventariseren. 

ZO23 
Indiener is op leeftijd en vinden de bak ZO26 
dichterbij ZO26 en ZO24 kan in orde gemaakt worden.  
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4 Aanpassingen 

Uiteindelijk is er één containerlocatie verschoven en er wordt op verzoek van meerdere bewoners één container naast een bestaande ondergrondse container 

voor glas geplaatst. Deze container is niet meegenomen in het aanwijzingsbesluit, maar zal voor de direct omwonenden als tweede container op de afvalpas 

worden bijgeschreven. Alle binnengekomen vragen staan in de Nota van Antwoord zienswijze op concept ondergrondse containers Zuidbroek Oosterwijk. 

 

De definitieve plekken voor de ondergrondse containers voor restafval: 

ZO09 Kempenlaan thv nr. 4, naast de container voor verpakkingsglas. Deze container is erbij gekomen. 

ZO30 Hoek Rijnstraat – Wezerstraat thv. nr 18 

ZO31 Hoek Beneluxlaan –  Slowakijestraat thv nr. 24 

ZO32 Hoek Engelandstraat – Luxemburglaan thv nr. 208 

ZO33 Hoek Normandielaan – Twentestraat thv nr. 13 

ZO34 Hoek Normandielaan – Bretagnestraat thv nr. 37. Deze container is verplaatst. In verband met een gemeentelijke hoofrioolleiding aan de Euratomsingel,  

                                                kon deze container niet meer in de richting van de Euratomsingel verplaatst worden. 

ZO35 Hoek Kennemerlandstraat – Henegouwenlaan thv nr. 26 

ZO36 Ardennenlaan thv nr. 48  

 


