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Datum 8 december 2020  Deze brief bevat belangrijke informatie 

Aan de bewoners van  

 

   

Kenmerk 20.0007495 

Inlichtingen Team ondergronds 

Telefoon (035) 6991888 

Onderwerp ondergrondse containers 

 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken m.b.t. de plaatsing van ondergrondse containers aan de 

Legakker in Nederhorst den Berg. Er zijn twee voorstellen gepresenteerd en besproken tijdens een 

bijeenkomst d.d. 28 februari 2019. Hierop werden een zestal zienswijzen ingediend. De rapportage kunt u 

terugvinden op de website gad.nl, mijn gemeente, Wijdemeren. Mede n.a.v. deze zienswijzen konden de 

gemeente Wijdemeren en de GAD concluderen dat de locatie NBNB001B de meeste voorkeur had.  

 

Dit ontwerp locatiebesluit is vastgesteld door de gemeente Wijdemeren op 25 juni 2019 en door het 

Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 21 augustus 2019.  

 

Er is echter nog een officiële publicatie nodig op Overheid.nl. Gezien de tussenliggende tijd geven wij u 

alsnog de mogelijkheid om een reactie in te dienen. Deze zullen nader worden bekeken. In de rapportage 

kunt u terugvinden wat de antwoorden zijn op de reeds ingediende zienswijzen. Hiermee kunt u rekening 

houden mocht u een zienswijze willen indienen. De sluitingstermijn is 6 januari 2021.  

Daarna kunnen wij overgaan tot de officiële publicatie en verder gaan met de planning van het plaatsen 

van de ondergrondse containers. 

 

Zienswijzen kunnen bij voorkeur schriftelijk worden ingediend onder verwijzing van ons briefkenmerk 

OVC2020 – 01 – 20.0007495 - NBNB001B. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam en 

adres, de locatiecode waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijhorende argumenten 

en uw eventuele alternatief, ons briefkenmerk en uw handtekening. U kunt uw zienswijze sturen naar: GAD 

Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
D.Walkot 
Manager GAD 
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