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Verslag 1e participatiebijeenkomst ondergrondse 
verzamelcontainers De Grienden.  
28 februari 2019, Sportcafé De Blijk Nederhorst Den Berg. 
  
Aanwezigen:  
  
Namens de gemeente Wijdemeren:  
De Heer J. Boermans,  de heer R. Klein Egelink 
 
Namens de GAD:  
Mevrouw P. Belt, de heer J. van Roest 

 

Opkomst bewoners: 

9 personen 

 
 
 
Inleiding  
Er is een inloopavond georganiseerd om gebruikers en omwonenden van de Grienden te 
informeren maar ook om te discussiëren over een nieuw inzamelsysteem voor gestapelde 
woningen in de omgeving van De Grienden. Tijdens de inloopavond werden de genodigden 
ontvangen door de GAD. Doel van de bijeenkomst was om bewoners de gelegenheid te 
geven mee te denken over twee mogelijke locaties (vooraf door GAD en Gemeente 
besproken voor te stellen). Ook konden bewoners zelf ideeën bespreekbaar maken,  om zo 
tot een gedragen locatie te komen. Door deze avond interactief te houden probeert de GAD 
op te halen wat er speelt in de buurt. 
 

Aanleiding 

Tijdens verbetering van bestrating en inrichting van de openbare ruimte is het oude 

afvalsysteem in opspraak geraakt. Om direct het oude inzamelmiddel en de toekomst van 

inzamelen in het gehele gebied in een keer te beoordelen is een onderzoek naar het juiste 

inzamelmiddel gestart. De uitgangspunten vastgesteld in het regionaal Uitvoeringsplan 

huishoudelijk afval 2015-2020 zijn hiervoor als kader gebruikt.  Een ondergronds 

inzamelsysteem is voor deze locatie op 1 plek de juiste keuze. 

 

Participatie 

Er zijn 63 woonadressen uitgenodigd om met de GAD en gemeente Wijdemeren in gesprek te 

gaan over twee meest gunstige locaties voor bewoners en inzameldienst.  Totaal gaan 24 

woonadressen gebruik maken van een mogelijke locatie. 39 woonadressen wonen in de 

nabijheid van deze 2 mogelijke locaties.   

Op de uitnodiging heeft 1 gebruiker per telefoon geïnformeerd naar een locatie maar is niet 

op de avond geweest. Op de avond zelf waren er 9 personen (waarvan 2 een stel) die vragen, 

suggesties of ideeën met ons kwamen delen. 

 

De grootste stelling was voornamelijk dat twee locaties niet nodig zijn en dat locatie 

NBNB001-B het meest gunstig en centraal ligt voor de bewoners. Locatie NBNB001A is door 
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een ieder als negatief beoordeeld vanwege de ligging naast een speeltuin en een grotere 

brengafstand en een doorgaande route van de wijk heeft. Wat ook leefde is dat de 

omwonende,  dus niet de gebruikers zelf,  graag de gebruikers een PMD container (kliko) 

wilden laten krijgen waarbij de oude grindbakken en beugels kunnen blijven staan. Deze 

keuze is niet meer mogelijk,  maar ook niet wenselijk. Vanuit regionaal Uitvoeringsplan 

huishoudelijk afval 2015-2020 is aangegeven bovengrondse containers om te zetten naar 

ondergrondse container en niet wenselijk vanwege het grote aantal containers in de 

openbare ruimte. 

 

Conclusie: 

Het nut en noodzaak van ondergrondse containers was voor de aanwezige een groot 

vraagstuk, dit is aan deze groep uitgelegd.  Locatie NBNB001A werd door alle aanwezigen 

als niet wenselijk gevonden. Locatie NBNB001B is door alle aanwezigen als meest gunstig 

en voor de hand liggende benoemd. Er zijn op beide locaties geen noemenswaardige vragen 

gesteld over de inrichting van deze plekken. 

 

Voorstel 

Het GAD kan concluderen dat locatie NBNB001B als meest gedragen zal worden vanuit de 

wijk en stelt hierbij voor om deze locatie als concept locatie aan te nemen. Echter zal met de 

gemeente Wijdemeren een nadere uitwerking gemaakt moeten worden van deze locatie voor 

het verwijderen van een boom, opheffen of verplaatsen van een parkeervak, een lantaarn en 

een opstelplaats voor containers op de stoep. 

 

In de bijlage is een rapportage van de 6 ingekomen zienswijzen met daarop aangegeven 

antwoorden van de ingekomen bezwaren en opmerkingen. 

 

Graag het advies van B&W Wijdemeren voor de concept locatie De Grienden NBNB001B 
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