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Datum Mei  2020   Aan de bewoners van 

«Straatnaam» «Huisnummer» «Huisletter» 

«Toevoeging» 

«Postcode» «Woonplaats» 

 

Kenmerk  

Inlichtingen Team ondergrondse containers 

Telefoon (035) 6991888 

Onderwerp Meedenken locatievoorstel 

 

 

Beste bewoner(s), 

 

De GAD haalt uw huishoudelijk afval op en zorgt ervoor dat u het zo goed mogelijk gescheiden kwijt 

kunt. Want afval scheiden is goed voor het milieu en voor onze toekomst: hoe minder restafval 

verdwijnt in de verbrandingsoven, hoe meer afval hergebruikt kan worden als waardevolle grondstof. 

Dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

In de nabijheid van uw woning gaat een en ander veranderen. Via deze brief brengen we u hiervan op 

de hoogte. 

 

Verplaatsen en vernieuwen containers 

In uw wijk staan tijdelijke  bovengrondse containers voor glas, pmd (plastic verpakkingen, blik en 

drinkpakken) en restafval aan de Godelindelaan. Deze bovengrondse containers worden vervangen 

door ondergrondse systemen* en uitgebreid met een bovengrondse gft voorziening en eventueel een 

ondergrondse container voor papier en karton. Voor de glascontainer wordt nog een centrale locatie 

gezocht.   

 

Locatievoorstel 

Bijgaand zenden wij u het locatievoorstel voor de nieuwe ondergrondse containers. Hierin is een 

locatie opgenomen in de groenstrook aan de Luitgardeweg hoek Mijndenlaan, waar vier ondergrondse 

containers geplaatst kunnen worden. (Zie bijlage voor overzichtstekening.) Er zijn een aantal 

verschillende locaties onderzocht in de nabijheid van de Godelindehof. Hierbij is o.a. gekeken naar de 

verkeersveiligheid, bereikbaarheid voor de GAD en ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen).   

De huidige bovengrondse containerlocatie is niet geschikt voor het plaatsen van ondergrondse 

containers. De bewoners van het nieuw te bouwen appartementencomplex  “ ’t Laantje” zullen in de 

toekomst ook van deze ondergrondse containers gebruik gaan maken.  

 

Reageren 

Omdat het vooralsnog niet te voorspellen is wanneer het mogelijk is om samen te komen in een 

participatiebijeenkomst, willen wij u op deze manier in de gelegenheid stellen om uw eventuele op- en 

of aanmerkingen over de locatie van de ondergrondse container aan ons kenbaar te maken. Ook kunt 

u eventuele alternatieve locaties aandragen die door de GAD zullen worden onderzocht.  

U kunt uw reactie tot uiterlijk 14  juni per mail sturen aan meedenken@gad.nl of reageren per post. U 

kunt hiervoor bijgaande antwoordenvelop gebruiken. 

mailto:meedenken@gad.nl
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De volgende informatie is voor ons van belang:   

 

 Contactgegevens indiener 
naam 
adres – postcode – woonplaats 
e-mail adres 
telefoonnummer 
onder vermelding van: Godelindehof 

 Op- en of aanmerkingen op voorgestelde locatie 

 Eventuele alternatieve locatie(s) met: 
Een foto van de locatie(s) 
Een omschrijving van de exacte locatie(s) 
Indien mogelijk een kaart met daarop de locatie(s) 

 

De GAD en gemeente zullen de ingezonden stukken beoordelen en hierover (schriftelijk) een 

terugkoppeling geven.  

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen dan kunt u ons op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur bellen via telefoonnummer 

(035) 699 18 88. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

D. Walkot 

Manager GAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*De keuze voor ondergrondse containers komt voort uit regionale afspraken die in 2017 zijn 

vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek. U kunt deze 

terugvinden onder ‘downloads’ op onze website gad.nl. 
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Bijlage -  Tekening locatie-overzicht en foto 

 

 
 

Beoogde locatie in de groenstrook aan de Luitgardeweg. 

 
 

Gereserveerde ruimte voor 4 ondergrondse containers en een bovengrondse voorziening gft. 


