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Informatie over werkzaamheden 

onderzoek ondergrondse containers 

 

   

Kenmerk 21.0003158 

Inlichtingen  

Telefoon (035) 6991  888 

Onderwerp Onderzoek ondergrondse 

containers  

Beste bewoner, 

 

In het centrum van Weesp komen ondergrondse containers voor huishoudelijk afval, net zoals dat in de 

hele Regio Gooi en Vechtstreek gebeurd is. De keuze voor ondergrondse containers is al eerder in 

regioverband gemaakt en hiermee verdwijnen de huisvuilzakken uit het straatbeeld.  

 

Onderzoek en werkzaamheden. 

De gemeente en de GAD onderzoeken op dit moment welke locaties het meest geschikt zijn om 

ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. 

 

Begin mei zal de aannemer  een aantal proefsleuven gaan graven om te inventariseren waar de kabels en 

leidingen zich precies bevinden. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk enige overlast geven. De 

aannemer heeft per locatie ongeveer een halve dag nodig om werkzaamheden uit te voeren en zal ervoor 

zorgen dat u zo min mogelijk overlast zult ervaren. Wij willen u erop wijzen dat de werkzaamheden alleen 

bedoeld zijn om onderzoek naar mogelijke locaties te doen en dat dit nog niet betekent dat de 

ondergrondse containers hier geplaatst gaan worden.  

 

Het vinden van goede locaties voor ondergrondse containers is in een oude en krappe binnenstad 

makkelijker gezegd dan gedaan. Naast het kabels en leidingenonderzoek wordt o.a. rekening gehouden 

met de loopafstand, de bebouwing, bomen en voldoende bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig.  

 

Meedenken 

Na de inventarisatie en vooronderzoeken zoals hierboven beschreven is, wordt er gekeken welke locaties 

het meest gunstig zijn en wordt er een concept inrichtingsplan gemaakt. We streven naar de best 

mogelijke oplossing voor alle partijen en leggen vooraf de plannen aan u voor, zodat u kunt meedenken 

en reageren. U wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd.  

 

Wilt u meer informatie? 

Op www.gad.nl/weesp  vindt u actuele informatie over dit project. Heeft u vragen dan kunt u contact 

opnemen met de klantenservice van de GAD 035-6991888 en info@gad.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
D.Walkot 

Manager GAD 
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