
 

Zienswijzennota ontwerp plaatsingsplannen ondergrondse containers voor huishoudelijk afval noordelijk Apeldoorn.  1 
  

 
 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

besluit de volgende zienwijzennota (Ontwerp plaatsingsplannen ondergrondse  

containers voor huishoudelijk afval noordelijk Apeldoorn), vast te stellen. 

 

Apeldoorn, 12 december 2019 

Namens het college van burgemeester en wethouders 

 

 

P.M.F. Zwerink 

Eenheidsmanager Ruimtelijke Leefomgeving en Organisatie 

 

Mandaat besluitvorming locaties ondergrondse containers huishoudelijk afval 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 augustus 2019 besloten de 

Eenheidsmanager Ruimtelijke Leefomgeving te mandateren om namens het college  

besluiten te nemen in het kader van de besluitvorming locaties ondergrondse containers  

huisafval, namelijk: de ontwerp plaatsingsplannen, de nota’s van antwoord en de definitieve 

plaatsingsplannen. Dit besluit treedt in werking op de datum van bekendmaking. 

 

De bekendmaking heeft op 5 september 2019 plaatsgevonden in het gemeenteblad 218397 
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Zienswijzennota ontwerp plaatsingsplannen ondergrondse 

containers voor huishoudelijk afval noordelijk Apeldoorn 

(Noordwest, Noordoost, Centrum, dorpen en 

buitengebieden) 

 
 

 Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 0 beschrijft de gevolgde procedure en gaat in op het aantal zienswijzen. 

Hoofdstuk 1 beschrijft de wijze waarop de gemeente heeft gecommuniceerd over de 

ontwerp-plaatsingsplannen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de beoordelingsprocedure van de zienswijzen. 

Hoofdstuk 3 is een thematische beoordeling van onderwerpen, die in meerdere zienswijzen 

naar voren zijn gebracht. 

In hoofdstuk 4 zijn per locatie de conclusies van de beoordeling van de zienswijzen 

gegeven. 

Verder zijn alle geanonimiseerde zienswijzen weergegeven, inclusief de beoordeling en de 

conclusie. 

 

• De zienswijze is niet ontvankelijk, omdat deze na afloop van de gestelde termijn is 

ontvangen. 

 

• De reactie is geen zienswijze op een of meerdere ontwerp plaatsingsplannen (maar 

bijvoorbeeld een reactie op het beleidsplan “Recycleservice 2025”). 

 

• Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

• Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan 

voor de locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

• Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan 

voor de locatie wordt in gewijzigde vorm opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

• Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: er wordt overleg gevoerd met 

de direct betrokkenen.  

 

• Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: er wordt overleg gevoerd met 

de direct betrokkenen over een alternatieve locatie.  

 

• Aan de zienswijze wordt niet tegemoetgekomen.  

 

De conclusies per locatie zijn verwerkt in de definitieve plaatsingsplannen.  
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0 Gevolgde procedure en ingediende zienswijzen 

Op 5 september 2019 is op www.officielebekendmakingen.nl in het Gemeenteblad nummer 

218048 de publicatie gepubliceerd “Vrijgave voor inspraak ontwerp plaatsingsplannen 

ondergrondse containers voor huishoudelijk afval noordelijk Apeldoorn (Noordwest, 

Noordoost, Centrum, dorpen en buitengebieden)”. 

 

Belanghebbenden konden in de periode vanaf 5 september 2019 tot en met 18 oktober 2019 

hun zienswijze op een of meerdere van de 58 ontwerp-plaatsingsplannen ondergrondse 

containers voor huishoudelijk afval indienen.  

 

Dit kon op drie verschillende manieren: 

• door een e-mailbericht te sturen naar containers@apeldoorn.nl; 

• door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, eenheid 

Ruimtelijke Leefomgeving, Programmateam Circulariteit Energie en Milieu; 

• door telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer 14055. 

 

Reacties die tijdens de diverse informatiebijeenkomsten in persoonlijk contact zijn gegeven, 

zijn genoteerd en worden beschouwd op een van de drie bovengenoemde manieren te zijn 

gegeven. 

 

In totaal zijn er 128 reacties ontvangen. 

 

De ontwerp-plaatsingsplannen waarop een zienswijze kon worden ingediend betroffen de 

volgende locaties: 

 

Code Beschrijving 

BB042 Kampsteeg 

BB043 Sluisoordlaan nummer 321  

BB045 Gentiaanstraat ter hoogte van nummer 119 

BB046 Wilhelminapark voor Koningshof 

BB047 Oranjelaan ter hoogte van nummer 9 

BB049 Zwolseweg/ Loseweg  

BB050 Hoek Colignystraat / Waldeck- Pyrmontstraat schuin tegenover nummer 1 

BB051 Wieselseweg tegenover Restaurant de Hamer 

BB052 Termaaden tegenover nummer 54 naast fietspad 

BB053 Groenstrook Smaragdstraat naast Bosweg nummer 49  

BB054 Planetenlaan naast nummer 91 

BB055 Staringlaan tegenover Tesselschadelaan nummer 47, doodlopend straatje 

BB056 Zwaaikom tegenover Vlijtseweg nummer 14, hoek toegangsweg parkeren 

BB057 Hoek Latonalaan/ Hermesstraat tegenover Latonalaan nummer 11 

BB058 Dianalaan hoek Argusstraat tegenover Dianalaan nummer 68 

BB059 Auroralaan nummer 59 (Aldi) 

BB060 Betsy Westendorpstraat nummer 1  

BB061 Pieter de Hoochlaan tegenover nummer 124, bij gashuisje 

BB062 Elzenlaan tegenover nummer 15 

BB063 Callunalaan  

BB064 Hoek Bosweg/ Genistalaan tegenover Bosweg nummer 90 

BB065 Kruizemuntstraat nummer 32  

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.officielebekendmakingen.nl/
mailto:containers@apeldoorn.nl
mailto:containers@apeldoorn.nl
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BB067 Hoek Lavendelstraat / Laurierstraat in groenstrook 

BB068 Kruizemuntstraat tegenover nummer 122, achterzijde nummer 653 

BB069 Salomonszegel tegenover nummer 92, tegenover Malrove nummer 47 

BB070 Ratelaar achterzijde nummer 45 

BB071 Fugastraat tegenover nummers 1-3 in het groen 

BB072 Oratoriumstraat schuin tegenover nummer 2 in groen bij vijver 

BB073 Musicalstraat tegenover nummer 53 kop parkeerhaven 

BB075 Citroenvlinder nummer 7 in groen richting Nijbroekseweg 

BB076 Ridderzwam schuin achter Kastagneboleet nummer 48 

BB077 Ridderzwam voorbij nummer 151 tegenover Peperboleet 

BB078 Korrelhoed nummers 3-29 bij parkeerplaatsen achter schanskorven 

BB079 Eikepagelaan schuin tegenover nummer 220 

BB082 Hoek Eikepagelaan nummer 154/ Oranjetipje 

BB083 Heideblauwtje tussen achterzijde nummers 16-18 in groen 

BB085 Sambastraat/Foxtrotstraat schuin tegenover nummer 19 kop vijver 

BB086 Hoek Kleine Vos / Argusvlinder achterzijde ter hoogte van nummer 18 bij 

parkeervak. 

BB087 Distelvlinderlaan (Kristal) 

BB088 Fabriekstraat naast bestaande container. 

BB089 Hoek Waterloseweg/ Ritbroekstraat in grasveld 

BB090 Hoek Wolweg/Scheperweg 

BB093 Socratesstraat naast nummer 16 in groen. 

BB094 Hoek Aristotelesstraat/ Schopenhauerstraat nummer 277 

BB095 Edelweisslaan tegenover nummer 5 

BB096 Hoek Astaweg 158 oude stationsgebouw 

BB097 Bij dorpshuis Beemte 

BB098 Uddelse Enk nummers 56-76 nieuwbouw bij appartementencomplex, naast inrit 

complex in berm 

BB099 Tullekensmolenweg tegenover nummer 99 

BB100 Kanaal Noord 21 ter hoogte van entree apartementencomplex 

BB101 Kanaal Noord 23 ingang parkeerplaats supermarkten 

BB102 Loseweg nummer 101 (naast nummer 87) 

BB103 Sluisoordlaan tegenover nummer 400 

LU016

+ 

BB044 

Descartesstraat tegenover nummer 1  

LU017 Korianderplein, bij Jumbo 

LU018 Schapendoesweg, bij AH 

LU019 Rosariumstraat 

LU020 Korte Molenstraat 

 

  



 

Zienswijzennota ontwerp plaatsingsplannen ondergrondse containers voor huishoudelijk afval noordelijk Apeldoorn.  5 
  

 

1  Communicatie 

In het Gemeenteblad 218048 van 5 september 2019 is gepubliceerd: “Vrijgave voor inspraak 

ontwerp plaatsingsplannen ondergrondse containers voor huishoudelijk afval noordelijk 

Apeldoorn (Noordwest, Noordoost, Centrum, dorpen en buitengebieden)”. 

 

Gedurende de periode van 5 september 2019 tot en met 18 oktober waren de ontwerp-

plaatsingsplannen beschikbaar op www.apeldoorn.nl . Gedurende die periode lagen de 

ontwerp plaatsingsplannen ter inzage bij het Omgevingsloket van de gemeente Apeldoorn. 

 

Tijdens acht informatiebijeenkomsten konden bezoekers de ontwerp plaatsingsplannen 

inzien en met de betrokken medewerkers van Circulus Berkel en de gemeente Apeldoorn in 

gesprek gaan. De informatiebijeenkomsten zijn op vijf verschillende locaties op in totaal 8 

dagen gehouden. 

• Vrijdag 20 september 

• Woensdag 25 september 

• Donderdag 26 september 

• Vrijdag 27 september 

• Woensdag 2 oktober 

• Donderdag 3 oktober  

• Vrijdag 4 oktober 

• Donderdag 10 oktober 

• Vrijdag 11 oktober 

 

Bewoners zijn via huis-aan-huis informatiemateriaal op deze informatiebijeenkomsten 

gewezen. Ook zijn ze via een brief geïnformeerd over de komende veranderingen. 

 

Voor de betrokken dorps- en wijkraden zijn er ook informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Zij zijn verder via e-mail van de stand van zaken op de hoogte gehouden.  

 

 

  

http://www.apeldoorn.nl/
http://www.apeldoorn.nl/
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2 Beoordeling van de zienswijzen 

De zienswijzen zijn beoordeeld op basis van de door het college van B&W vastgestelde 

‘’Beleidsregels locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval”. Deze 

beleidsregels hebben als doel: 

“Bij het bepalen van de locaties voor de ondergrondse containers worden verscheidene 

uitgangspunten gehanteerd. Om de afweging tussen de belangen consistent en transparant 

te maken zijn de gehanteerde uitgangspunten neergelegd in deze beleidsregel. Dit draag bij 

aan een zorgvuldige belangenafweging. Daarbij gaat het algemeen belang altijd boven het 

individuele belang. 

 

In de beleidsregels zijn drie soorten criteria genoemd: 

2.1 Het algemeen belang: het algemeen belang is, dat er een optimale verdeling van de 

locaties van de ondergrondse containers, zodat er sprake is van een logisch, 

kostenefficiënt en samenhangend netwerk. 

2.2 Het individuele belang: het individueel belang is, dat de aanwezigheid, het gebruik en 

het legen van de containers zo min mogelijk hinder geeft voor de aanwonenden. Bij 

de afweging wordt onder andere rekening gehouden met: 

• de plaats van de container ten opzichte van een woonhuis of bedrijf: niet direct 

voor/bij een deur, raam of onder een raam van een woonhuis of bedrijf; 

• de afstand tussen de container en de gevel van het woonhuis of bedrijf, deze is bij 

voorkeur 5 meter of meer; 

• de eigendomsgrenzen. 

 

2.3 De lokale situatie: er zijn veel lokale factoren die bepalen of een locatie meer of 

minder geschikt is: 

1. de fysieke mogelijkheid om een container te plaatsen; 

2. de beschikbare werkruimte voor het inzamelvoertuig; 

3. de veiligheid en doorstroming; 

4. de bescherming van het milieu; 

5. de kwaliteit van de openbare ruimte; 

6. het voorkomen van schade aan andere objecten. 

 

Bij de afweging worden alle genoemde criteria betrokken. Soms zal blijken, dat niet aan alle 

criteria gelijktijdig voldaan kan worden en dat er weinig speelruimte is voor alternatieve 

locaties. In dat geval kiest de gemeente voor de meest optimale of meest aanvaardbare 

oplossing.  
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3 Thematische beantwoording van zienswijzen 

In veel zienswijzen worden qua inhoud dezelfde bezwaren aangegeven. Daarom zijn deze 

bezwaren in dit hoofdstuk thematisch beantwoord. Als de zienswijze een algemeen thema 

betreft wordt in de beoordeling van de zienswijze verwezen naar de desbetreffende 

paragraaf: “zie thematische beantwoording 3.x”. 

 

 

3.1 De doorstroming stagneert 

Er is rekening gehouden met de verkeersituatie ter plaatse en de vormgeving. Er is rekening 

gehouden met de diverse soorten en aantallen weggebruikers bij de keuze voor deze locatie. 

Voor zover het de auto’s van inwoners betreft: deze staan slechts een kort moment stil om 

een vuilniszak in de container te gooien, ongeveer vergelijkbaar met de tijd die een 

pakketbezorger stilstaat om een pakket af te leveren. 

 

Voor zover het de vrachtwagen van Circulus Berkel betreft: deze staat slechts enkele 

minuten stil om een ondergrondse container te legen. De “uitschuifpoten” (stempels), die 

nodig zijn voor de stabiliteit worden alleen aan de kant van de container uitgeschoven (en 

rusten meestal op de stoep), waardoor de vrachtwagen op de rijbaan niet meer ruimte in 

beslag neemt dan een gewone vrachtauto’s. In de huidige situatie stopt de vrachtwagen van 

Circulus om een container te legen en rijdt dan weer een klein stukje verder om de volgende 

container te legen. Ook in de huidige situatie kan het gebeuren dat de vrachtwagen van 

Circulus Berkel tijdelijk de doorstroming belemmert. Afhankelijk van de breedte van de weg 

en de verkeerssituatie (eventuele tegenliggers) kan de vrachtwagen wel of niet gepasseerd 

worden. 

 

 

3.2 Het bijplaatsen van afval trekt ongedierte aan zoals ratten en meeuwen. Het nieuwe 

systeem werkt in de hand dat er afvalzakken naast de container worden geplaatst  

 

Circulus Berkel kan in hun computersystemen zien hoe vaak de container geopend wordt, 

zodat zij bijna altijd op tijd bij de ondergrondse container aanwezig zijn om deze te legen, 

voordat deze helemaal vol is. De kans dat bewoners hun afval niet in de container kwijt 

kunnen omdat deze vol is, is dus klein.  

 

Als er meldingen komen van afval dat naast de container is geplaatst, worden de materialen 

meestal dezelfde dag nog verwijderd. Dat doen we om: 

• het aantrekken van ongedierte te voorkomen; 

• te voorkomen dat anderen zich uitgenodigd voelen om hun afval ook naast de 

container te plaatsen; 

• te voorkomen dat afvalzakken open scheuren of open gescheurd worden en 

daardoor zwerfafval ontstaat. 

 

Bij het bepalen van de containerlocaties is er rekening mee gehouden dat er voldoende 

sociale controle is, waardoor het bijplaatsen van afval ontmoedigd wordt.  

 

Het bovengenoemde gedrag van individuele inwoners kunnen we niet voorkomen. We zijn 

wel op zoek naar mogelijkheden om daarop te anticiperen door de omgeving van de 

containers anders in te richten, zoals: Het met stickers aangeven welk soort afval in welke 

container hoort en aanleggen van tuintjes rondom de containers. Uit ervaringen elders blijkt 
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dat dit mensen ontmoedigt om afval naast de containers te zetten. 

 

 

3.3 Geluidoverlast 

De containers hebben een opening om het afval in te werpen, in de vorm van een trommel. 

Daardoor is het niet mogelijk het afval met kracht in het ondergrondse reservoir te 

deponeren. Geluidoverlast door het inwerpen van afval wordt daarmee minimaal gehouden. 

Het geluid dat ontstaat bij een ondergrondse container voor restafval is veel minder dan het 

geluid dat bij een ondergrondse glascontainer ontstaat. 

 

Ook bij het legen van de grijze containers en het moeten losschudden van het afval ontstaat 

geluid.  

 

 

3.4 Geuroverlast 

Als het restafval in de container is gegooid gaat de ondergrondse bak weer dicht. Het deel 

van de container waarin het afval zit is ondergronds. De temperatuur onder de grond is 

constant laag en de container staat in een ondergrondse betonnen bak. De constructie van 

de bak en het feit dat het afval zelf ondergronds zit, zorgt dat de kans op stank minimaal is.  

 

De geur van een bovengrondse container is niet te vergelijken met die van een ondergrondse 

container.  

 

De typische ‘vuilnisgeur’ wordt veroorzaakt door voedselresten. Bij een goede scheiding 

wordt voor voedselresten de groene container gebruikt en zullen in het restafval weinig 

voedselresten aanwezig zijn.  

 

 

3.5 Zicht en kwaliteit openbare ruimte 

In de beleidsregels locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval staan de zaken 

waarmee we rekening houden.  

 

We plaatsen containers zoveel mogelijk buiten het directe zicht vanuit de woningen en op 

een afstand van bij voorkeur 5 meter of meer. Door bijvoorbeeld een groenblijvende haag om 

het bovengrondse deel van de container te plaatsen, komt de container buiten het directe 

zicht te liggen.  

 

Het bovengrondse deel van een container is ongeveer 105 cm hoog, met de takelhaken 

meegerekend is dat circa 30 centimeter meer. Dit is lager dan het dak van een geparkeerde 

personenauto.  

 

 

3.6 Loopafstand 

De Wet Milieubeheer, die voor alle gemeentes geldt, verplicht gemeenten het afval van 

huishoudens op te halen, maar stelt vanaf november 2008 geen maximum meer aan 

loopafstanden naar bijvoorbeeld ondergrondse containers. Gemeenten hebben de vrijheid 

daar een eigen invulling aan te geven. In de gemeente Apeldoorn is het criterium afstand 

losgelaten vanaf de vaststelling in 2017 van het beleidsplan recycleservice 2025. 

 

De locaties van de containers worden zo bepaald dat een bewoner de mogelijkheid heeft om 



 

Zienswijzennota ontwerp plaatsingsplannen ondergrondse containers voor huishoudelijk afval noordelijk Apeldoorn.  9 
  

restafval op meerdere voor de bewoner voor de hand liggende, logische locaties in een 

ondergrondse container te deponeren. De Milieupas die men nodig heeft om een container te 

openen kan ook voor containers buiten de eigen buurt/wijk geschikt worden gemaakt. 

 

De nieuw te plaatsen containers hebben twee inworp-openingen, een kleine en een grote met 

elk hun eigen tarief. Het tweemaal gebruiken van de kleine inworp-opening kost net zoveel 

als het eenmaal gebruiken van de grote-inworp-opening. Het vaker wegbrengen van kleinere 

hoeveelheden afval is financieel dus niet nadelig.  

 

Degenen die de afstand bezwaarlijk vinden, kunnen er voor kiezen om, tegen een extra 

betaling, van de grijze container aan huis, gebruik te blijven maken.  

 

 

3.7 De afstand tot de containers voor ouderen en/of mensen met een fysieke beperking 

tot de ondergrondse container is te groot 

Aanvullend op 3.6:  

 

Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf het restafval weg te brengen, bv. vanwege fysieke 

beperkingen is een maatwerk oplossing mogelijk: de recycleservice, waarbij de afvalzakken 

aan huis worden opgehaald.  

 

 

3.8 Mensen met (veel) medisch afval (incontinentiemateriaal), dit in een aantal gevallen 

in combinatie met fysieke en/of mentale beperkingen worden door het nieuwe systeem 

(financieel) benadeeld 

 

Voor mensen met veel medisch afval (incontinentiemateriaal, nierdialysemateriaal, 

stomamateriaal) zijn maatwerk oplossingen mogelijk te weten, de recycleservice (het ophalen 

van afvalzakken aan huis) of een 140 liter restafvalcontainer aan huis.  

 

Waar nodig compenseren we mensen (deels) financieel. Mensen kunnen op basis van een 

medische indicatie aanspraak maken op een vergoeding als de hoeveelheid medisch afval 

leidt tot een meer dan gemiddeld aanbod van restafval.  

 

 

3.9 Overlast voertuig Circulus Berkel 

De vrachtwagen van Circulus Berkel staat slechts enkele minuten stil om een container te 

legen. Ook in de huidige situatie kan het gebeuren dat de vrachtwagen van Circulus Berkel 

tijdelijk de doorstroming belemmert. Afhankelijk van de breedte van de weg en de 

verkeerssituatie kan de vrachtwagen wel of niet gepasseerd worden. 

 

 

3.10 Overlast bezoekers ondergrondse containers / aantal verkeersbewegingen neemt 

toe 

Bij goede afvalscheiding blijft er relatief weinig huishoudelijk restafval over, waardoor het 

gebruik van de ondergrondse containers beperkt is.  

 

Er is rekening gehouden met de verkeersituatie ter plaatse en de vormgeving. Er is rekening 

gehouden met de diverse soorten en aantallen weggebruikers in de keuze voor deze locatie. 

Voor zover het de auto’s van inwoners betreft: deze staan slechts een kort moment stil om 
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een vuilniszak in de container te gooien, ongeveer vergelijkbaar met de tijd die een 

pakketbezorger stilstaat om een pakket af te leveren. 

 

We gaan er vanuit dat een groot deel van de inwoners lopend of per fiets naar de 

ondergrondse container gaat, zeker als zij een klein zakje met afval hebben. De nieuwe 

ondergrondse containers hebben namelijk twee inworp-openingen, één voor een grote zak 

met afval en één voor een klein zakje met afval.  

 

Uit Apeldoorn Zuid zijn ons geen meldingen bekend, dat er bij de ondergrondse containers 

files ontstaan. Incidenteel kan het zeker voorkomen, dat een aantal bewoners gelijktijdig bij 

de container aanwezig is.  

 

 

3.11 Door de afstand tot de container(s) (buitengebied!) zullen mensen met de auto 

hun (rest-)afval weg gaan brengen. Uit milieu overwegingen is dit (zeer) ongewenst 

Ook in de huidige situatie worden niet alle soorten afval/grondstoffen aan huis opgehaald en 

moet men glas, textiel en PMD wegbrengen. Vaak wordt dit al gecombineerd met 

bijvoorbeeld een bezoek aan het winkelcentrum of werk. Het wegbrengen van PMD vervalt, 

als men de aangeboden oranje PMD container niet weigert.  

 

De milieupas kan op verzoek voor andere containers geschikt worden gemaakt, zodat een 

container die meer op de eigen route ligt, gebruikt kan worden. 

 

Ook bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een grijze 140 liter restafvalcontainer aan 

huis.  

 

 

3.12 Containerruimte is nu in gebruik als speelveldje, recreatieterrein 

Containers worden bij voorkeur niet in de nabijheid van speel- en groenvoorzieningen 

geplaatst. Alleen als er onvoldoende of geen plaats is op de stoep, dan zetten we een 

container in het groen. 

 

 

3.13 Waardevermindering woning 

Een ondergrondse afvalcontainer is net zo gewoon als andere objecten die buiten geplaatst 

worden, zoals een verkeerslicht, meterkast, bushokje of bankje. Meestal is er sprake van een 

normaal maatschappelijk risico: u moet een bepaalde mate van overlast of financieel nadeel 

accepteren als gevolg van wat de gemeente doet of wat de gemeente besluit.  

 

 

3.14 Verzoeken om (bij-)plaatsing van (extra) ondergrondse rest- en/of luiercontainers 

De beschikbare capaciteit in dit gebied is voldoende.  

 

Circulus Berkel kan in hun computersystemen zien hoe vaak de container geopend wordt, 

zodat zij bijna altijd op tijd bij de ondergrondse container aanwezig zijn om deze te legen, 

voordat deze helemaal vol is. De kans dat bewoners hun afval niet in de container kwijt 

kunnen omdat deze vol is, is dus klein.  

 

U kunt gebruik maken van de reeds bestaande containerlocaties, er is geen aanleiding om 

(extra) containers bij te plaatsen. 
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Bij nieuwbouw wordt er opnieuw gekeken of spreiding en capaciteit voldoende zijn. 

Het aantal containers en de frequentie van leging beïnvloed de kosten van aanschaf, 

onderhoud en het legen van de containers. Omdat de totale kosten van de inzameling van 

huishoudelijk afval de hoogte van de afvalstoffenheffing bepalen, is een kostenefficiënt 

systeem van belang.  

Als het technisch en uit capaciteitsoverwegingen mogelijk is, kunt u ook op een locatie van 

uw keuze uw (rest-)afval aanbieden. U kunt met Circulus Berkel contact opnemen om uw 

milieupas voor andere locaties te activeren. 

 

 

3.15 Liever concentratie van containers op één plek dan op meerdere plekken één 

container 

In feite gaat het hier om een afweging tussen het individuele belang (containers concentreren 

op één plek op een grote(re) afstand van de woning) en het algemene belang. De 

beleidsregels zijn hier duidelijk in: het algemene belang gaat boven het individuele belang. 

Het algemeen belang is, dat er een optimale verdeling van de locaties van de ondergrondse 

containers, zodat er sprake is van een logisch, kostenefficiënt en samenhangend netwerk. 
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4.  Zienswijzen 

Voor de onderstaande locaties zijn zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn per 

containerlocatie geordend. De containerlocaties waar een of meerdere zienswijze(n) voor zijn 

ingediend, zijn in onderstaande lijst opgenomen en worden in deze volgorde weergegeven. 

Daarna zijn de zienswijzen opgenomen die geen betrekking hebben op specifieke 

containerlocaties. Deze zijn geordend op datum van binnenkomst. 

 

Code Beschrijving Zienswijze 

BB050 Hoek Colignystraat / Waldeck- Pyrmontstraat schuin tegenover 

nummer 1 

Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
BB052 Termaaden tegenover nummer 54 naast fietspad Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
BB054 Planetenlaan naast nummer 91 Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het 

ontwerp plaatsingsplan voor de locatie wordt in gewijzigde vorm 

opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. De locatie wordt 

verschoven naar de overzijde van de Planetenlaan, op de 

grasstrook bij de coniferenhaag van de begraafplaats. 

 

 

 
BB055 Staringlaan tegenover Tesselschadelaan nummer 47, 

doodlopend straatje 

Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het 

ontwerp plaatsingsplan voor de locatie wordt niet opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
BB058 Dianalaan hoek Argusstraat tegenover Dianalaan nummer 68 Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  
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BB061 Pieter de Hoochlaan tegenover nummer 124, bij gashuisje Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
BB062 Elzenlaan tegenover nummer 15 Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
BB064 Hoek Bosweg/ Genistalaan tegenover Bosweg nummer 90 Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
BB068 Kruizemuntstraat tegenover nummer 122, achterzijde nummer 

653 

Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
BB070 Ratelaar achterzijde nummer 45 Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het 

ontwerp plaatsingsplan voor de locatie wordt in gewijzigde vorm 

opgenomen in het definitieve plaatsingsplan, namelijk aan de 

Haagwinde tussen Ratelaar en Zilverschoon.  

 

 

 
BB071 Fugastraat tegenover nummers 1-3 in het groen Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

 
BB072 Oratoriumstraat schuin tegenover nummer 2 in groen bij vijver Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  
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BB073 Musicalstraat tegenover nummer 53 kop parkeerhaven Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
BB077 Ridderzwam voorbij nummer 151 tegenover Peperboleet Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het 

ontwerp plaatsingsplan voor de locatie wordt niet opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
BB078 Korrelhoed nummers 3-29 bij parkeerplaatsen achter 

schanskorven 

Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
BB083 Heideblauwtje tussen achterzijde nummers 16-18 in groen Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het 

ontwerp plaatsingsplan voor de locatie wordt in gewijzigde vorm 

opgenomen in het definitieve plaatsingsplan, namelijk aan de T-

splitsing Heideblauwtje komend vanaf de Eikepagelaan. 

 

 

 
BB089 Hoek Waterloseweg/ Ritbroekstraat in grasveld Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het 

ontwerp plaatsingsplan voor de locatie wordt in gewijzigde vorm 

opgenomen in het definitieve plaatsingsplan, namelijk aan de 

Waterloseweg tussen Groenewoud en Prins Willem 

Alexanderlaan.  

 

 

 
BB093 Socratesstraat naast nummer 16 in groen. Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  
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BB095 Edelweisslaan tegenover nummer 5 Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
BB096 Hoek Astaweg 158 oude stationsgebouw Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

 
LU016+ 

BB044 

Descartesstraat tegenover nummer 1  Ja 

   

 Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp 

plaatsingsplan voor de locatie wordt ongewijzigd opgenomen in 

het definitieve plaatsingsplan.  
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4.1.1 Containerlocatie BB050-1 (van 3) 

[…]  

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 27-9-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in:  

a. Via deze weg dien ik mijn bezwaar in voor de plaatsing van de ondergrondse 

afvalcontainer met code BB050. Dit bezwaar is gebaseerd op het feit dat de plaatsing op 

de hoek van een woonerf is gepland aan een doodlopende straat in een deel van de wijk 

met veel jonge spelende kinderen.  

b. Daarnaast wordt er een tweede container met code BB049 aan andere kant van de wijk 

geplaatst. Dit maakt dat de bereikbaarheid van beide containers voor de senioren 

woningen in het midden gedeelte van de wijk Het Loo slecht is.  

c. Plaatsing van de container BB050 op de hoek van de Koningstraat en de Bourbonstraat 

zal voor een betere bereikbaarheid zorgen.  

d. Tevens is deze locatie gelegen aan een doorgaande weg en daardoor gemakkelijker 

bereikbaar en in dit deel van de wijk zijn aanzienlijk minder spelende kinderen. 

 

Beoordeling 

a) 

zie thematische beantwoording 3.10  

b) 

opmerking betreft niet de locatie B050-1  

c) en d) 

De voorgestelde alternatieve locatie Koningsstraat – Bourbonstraat biedt niet meer 

mogelijkheden om een ondergrondse container te plaatsen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.1.2 Containerlocatie BB050-2 (van 3) 

[…] 

Mede namens de bewoners van:  

[…]  

[…] 

[…] 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 16-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Wij zijn het volstrekt oneens met de plaatsing van de bedoelde container. Daar hebben 

wij diverse argumenten voor die wij hieronder aangeven: 

b. Verkeersveiligheid 
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Op diverse manieren komt de verkeersveiligheid in het gedrang. U bent voornemens de 

container plaatsen op de hoek van een doodlopende weg en een woonerf. Het doel van 

woonerven is dat ze verkeersluw zijn. In onze straten spelen veel kinderen. Door 

plaatsing neemt de verkeersdruk en overlast in dit deel van de wijk aanzienlijk toe. Dan 

bedoelen we niet alleen de containerwagen, maar juist ook de mensen die per auto (en 

fiets) de vuilniszakken komen afleveren. Of de vuilniszakken naast de container dumpen. 

Dit levert extra risico's op voor onze kinderen.  

Aan het einde van de Waldeck-Pyrmonstraat bevindt zich het blindeninstituut Visio Het 

Loo erf. Er lopen de hele week door veel blinde en slechtziende mensen in deze en de 

omliggende straten, ook om rustig te kunnen opbouwen om te leren omgaan met hun 

handicap. Als directe bewoners houden wij daar rekening mee. Maar we kunnen niet 

voorkomen dat meer autoverkeer en los slingerende vuilniszakken van passanten een 

veiligheidsrisico voor hen vormen. Want juiste door het feit dat het hier een doodlopende 

straat betreft, zullen veel auto’s kort parkeren, hun auto keren (waarbij je minder zicht op 

de omgeving hebt) en weer doorgaan.  

c. Plaatsing gaat in tegen de eigen beleidsregels van de gemeente  

We hebben de toepasselijke beleidsregels gelezen. Het hoofduitgangspunt is dat de 

containers worden geplaatst op voor de burger voor de hand liggende, logische locaties, 

zoals bij uitvalswegen en winkelcentra. Daarvan is bij BB050 helemaal geen sprake.  

• Er is niet in alle richtingen voldoende ruimte om de container te kunnen legen.  

• Er is geen rekening gehouden met de verkeerssituatie ter plaatse.  

• De containerwagen blokkeert tijdens leging de doorstroming van het verkeer in een 

doodlopende straat grotendeels.  

• De wagen moet na afloop keren of over een woonerf rijden.  

• De container is gepland op een plek nabij bomen, waardoor het wortelstelsel schade 

kan oplopen.  

• Plaatsing is in groenvoorziening van de gemeente, terwijl het uitgangspunt is om dat 

te voorkomen.  

• Volgens ons is er wel een leidingenstelsel aanwezig, namelijk in elk geval een 

laagspanningskabel.  

• Tijdens het legen kan er bij de voorgenomen plek wel schade ontstaan aan een 

boom, een verkeersbord, een straatnaambord en geparkeerde auto's.  

Hieruit blijkt dat het ontwerp plaatsingsplan BB050 volstrekt ongeschikt is.  

d. Overige argumenten 

Ook gaat plaatsing in tegen het gemeentelijk beleid inzake snippergroen. De gemeente 

heeft al tweemaal, ook ten tijde van de geldende uitgiftebeleid snippergroen, een verzoek 

tot aankoop van het stuk snippergroen aan omwonenden afgewezen (die de groenstrook 

overigens intact zouden hebben gelaten). De hoofdreden daarvoor was dat dit stuk 

snippergroen "een beeldbepalende groenstrook in de wijk" is. Het kan niet zo zijn, dat dit 

standpunt opeens wordt verlaten, nu het de gemeente zelf uitkomt om een container te 

plaatsen. Wij staan ook nu voor het behoud van het groen in onze wijk en willen de 

groenstrook intact laten.  

Los van de voorgaande argumenten geldt natuurlijk ook dat de gemeente een 

waardevermindering veroorzaakt aan de koopwoningen, die gelegen zijn rondom de 

geplande containerplaats. Wij hebben er bewust voor gekozen om in deze rustige, 

authentieke en nette wijk te wonen. Door plaatsing van een container "naast de deur" 

wordt afbreuk gedaan aan dat woongenot en de waarde van de huizen. Daarvoor stellen 

we de gemeente verantwoordelijk, zeker nu dit gemakkelijk kan worden voorkomen. 

Eventuele schade zullen wij dan op de gemeente verhalen.  

e. Alternatieven 
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De beste keuze in deze wijk is het concentreren van afvalcontainers op al bestaande 

plekken in plaats van versnippering. De gemeente past concentratie al toe in enkele 

andere wijken in Apeldoorn (bijv. grote delen van de wijken De Parken en Berg en Bos), 

dus dat principe is ook hier mogelijk.  

• Concentratie op de hoek Zwolseweg/Loseweg is de plaats bij uitstek (bij u ook 

bekend onder plaats nr. BB049). De containerwagen komt daar nu al en er is 

voldoende ruimte tot het bijplaatsen van twee containers in plaats de door u beoogde 

enkele container. Er zijn geen direct omwonenden. Ook wordt daarmee wel voldaan 

aan de door de gemeente opgestelde beleidsregels.  

• Ook bijplaatsing aan de Wieselseweg (bij u ook bekend onder plaats nr. BB051) zou 

goed kunnen. Daar staan ook al containers en er worden niet direct woonhuizen 

belast en past binnen de beleidsregels.  

• Een prima alternatief voor onze wijkbewoners zou ook een bijplaatsing van een 

container zijn aan de Loseweg, waar nu al een openbare gemeentecontainer staat 

voor de hoogbouw. Deze staat buiten zicht van het appartementencomplex en de 

Loseweg en een extra container zou de gemeente eenvoudig kunnen realiseren. 

• Als u van mening bent dat concentratie echt niet mogelijk is én u woonerven niet wilt 

ontzien in uw plaatsingen, dan is het grasveld aan de Lippe Bisterfeldstraat, schuin 

tegenover nr. 44 en 61 een alternatief. Daar kan de containerwagen rond rijden om 

de wijk weer te verlaten.  

• Ook de hoek Koningstraat/Bourbonstraat zou een goede mogelijkheid zijn. Dat zou 

voor de senioren in het middengedeelte van de wijk ook passender zijn qua 

bereikbaarheid.  

• Ook het grasveld achter de Bourbonstraat is een prima optie.  

• Tot slot zien we nog een mogelijkheid bij het grasveld, Loseweg, aan de achterkant 

van de Keizerskroon. 

f. Conclusie 

Tijdens de inloopavond op donderdagavond 26 september bij De Vlijt is ons bevestigd 

dat bij de voorgenomen plaatsing geen rekening is gehouden met onder meer de 

verkeersveiligheid. Er is alleen gekeken of de vuilniswagen er kan komen en of er een 

leiding ligt. Dat betekent dat er geen goede afweging van alle belangen heeft 

plaatsgevonden. 

Op basis van de genoemde argumenten kan de plaatsing van een ondergrondse 

container in de groenstrook aan de hoek De Colignystraat/ Waldeck-Pyrmonstraat niet 

aan de orde zijn. Bij de voorgenomen plaatsing is geen sprake van "een meest optimale 

of meest aanvaardbare oplossing", zoals de gemeente zelf aangeeft. Het besluit gaat in 

tegen alle door de gemeente zelf bepaalde beleidsregels en groenbeleid. In een goede 

belangenafweging had de gemeente nooit tot dit ontwerp plaatsingsplan kunnen komen 

en het plan sluit op groot verzet bij omwonenden. Het plaatsingsplan BB050 moet 

worden herzien! De door ons aangegeven alternatieven (concentratie!) bieden alle 

mogelijkheid tot het plaatsen van een container elders in deze wijk.  

 

Beoordeling 

a) en b) 

zie thematische beoordeling 3.10 

c) 

zie thematische beantwoording 3.1 en thematische beantwoording 3.10 

 

in de beleidsregels is genoemd: Bij de afweging worden alle genoemde criteria betrokken. 

Soms zal blijken, dat niet aan alle criteria gelijktijdig voldaan kan worden en dat er weinig 
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speelruimte is voor alternatieve locaties. In dat geval kiest de gemeente voor de meest 

optimale of meest aanvaardbare oplossing.”.  

d) 

zie thematische beantwoording 3.13 

zie thematische beantwoording 3.14 

e) 

De voorgestelde alternatieve locatie Zwolseweg – Loseweg ligt niet centraal in het gebied. 

De voorgestelde alternatieve locatie Wieselseweg ligt niet centraal in het gebied.  

De voorgestelde alternatieve locatie Loseweg – Koningslaan is, zoals u aangeeft al 

aanwezig. Het plaatsen van extra containers op deze locatie dient niet het algemeen belang, 

namelijk het bieden van een samenhangend netwerk..  

De voorgestelde alternatieve locatie grasveld Lippe Biesterfeldstraat ligt niet centraal in het 

gebied. 

De voorgestelde alternatieve locatie Koningsstraat/Bourbonstraat biedt niet meer 

mogelijkheden om een ondergrondse container te plaatsen. 

De voorgestelde alternatieve locatie grasveld achter Bourbonstraat is niet meer geschikt 

vanwege aanwezige bomen en korte afstand tussen woningen en containerlocatie. 

De voorgestelde alternatieve locatie grasveld Loseweg, achterkant van de Keizerskroon ligt 

niet centraal in het gebied. 

f) 

de informatie dat er niet naar verkeersveiligheid is gekeken, is onjuist. We betreuren, dat er 

onjuiste informatie is verstrekt. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.1.3 Containerlocatie BB050-3 (van 3)   

 […]  

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 27-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. De afstand tot container BB050, is 250 meter lopen en daarmee te ver vanaf zijn 

woning. Graag een container erbij op de hoek van Weimar /Zwolseweg. 

 

Beoordeling 

a) 

zie thematische beoordeling 3.6 en 3.7.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 
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4.2.1 Containerlocatie BB052-1 (van 3) 

 […] 

   

 Datum zienswijze  

De zienswijze is ingediend op 28-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant dient de volgende zienswijze in:  

a Hierbij wil ik bezwaar maken bij de plaatsing van een ondergrondse container aan de 

Termaaden, tegenover [XX]. 

b er wordt hier al veel hinder ondervonden van zwerfafval van de fietsers over het 

fietspad en de gebruikmakers van de bank die daar staat (daar staat namelijk geen 

prullenbak, reeds weggehaald i.v.m. veelvuldige vernieling). Door het plaatsen van 

een container komt hier nog meer rotzooi terwijl het een mooi stuk natuur gebied is 

en hoort te blijven 

c Tevens zullen aanwonenden ook extra/dubbele overlast krijgen van lawaai. Op de 

aangrenzende bank zit namelijk regelmatig in late/nachtelijke uurtjes, de jeugd. 

d Op grond van bovenstaande hoop ik dat in overweging wordt genomen een andere 

plek te zoeken voor deze container(of zelfs helemaal niets te plaatsen). 

 

Beoordeling 

De container is noodzakelijk om voldoende capaciteit te bieden. De container kan lopend of 

fietsend ook bereikt worden door de bewoners van De Jagershuizen. 

a) en b) 

zie thematische beoordeling 3.2 

c) en d) 

zie thematische beoordeling 3.3 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.2.2 Containerlocatie BB052-2 (van 3) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 07-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. De voorgestelde locatie ligt niet centraal op een logische/centrale locatie in de 

bebouwing. Locatie is nu gepland in het meest noordelijk gelegen deel aan het einde van 

de bebouwing. 

b. Voorgestelde locatie ligt aan het einde van bebouwing met relatief weinig verkeer en om 

die reden is er minder sociale controle. Dit lokt plaatsing van restafval naast de container 

om hiervoor genoemde reden uit. Stort (wan)gedrag van bewoners op de huidige 

stortlocaties in de buurt (Anklaarseweg en Wieselseweg Café Hamer) doen het ergste 

vrezen. 
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c. Voor het wegbrengen van restafval zijn bewoners verplicht dit naar het meest noordelijke 

deel van de bebouwing te brengen. Dit is niet logisch, het wegbrengen van restafval 

wordt in de praktijk gecombineerd met het verlaten van de wijk bijv. als men 

boodschappen gaat doen, naar het werk gaat of om andere reden de wijk verlaat.  

d. Het geluid van openen en sluiten ( overdag en ‘s nachts) van het storten verstoord de 

rust in de aanliggende achtertuinen en slaapkamers. Bovendien is door de veelal 

westelijke wind stankoverlast vanuit de voorgestelde locatie niet ondenkbaar. 

e. De voorgestelde locatie ligt nabij een open gebied waar veel vogels actief zijn zoals 

kraaien, kauwen, gaaien, eksters en roeken. Naast de container geplaatst afval is een 

dankbare bron op zoek naar etensresten. 

Om bovengenoemde redenen verzoek ik u dringend de ontwerp plaatsing te heroverwegen 

met inachtneming van de argumenten als hierboven vermeld. 

 

Beoordeling 

a) en b) en c) 

De container is noodzakelijk om voldoende capaciteit te bieden. De container kan lopend of 

fietsend ook bereikt worden door de bewoners van De Jagershuizen. 

d) 

Zie thematische beoordeling 3.3. en 3.4  

e) 

zie thematische beoordeling 3.2 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.2.3  Containerlocatie BB052-3 (van 3) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 02-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant dient de volgende zienswijze in: 

a. Geen container voor het huis. 

 

Beoordeling 

a) 

Zie thematische beantwoording 3.5 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.3.1  Containerlocatie BB053-1 (van 1) 

 […]  
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Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 04-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Gaarne deze container wel plaatsen om keuze te hebben een kleine zak erin te doen. 

 

Beoordeling 

a) 

geen beoordeling nodig 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.4.1 Containerlocatie BB054-1 (van 2) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 24-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Via deze weg willen wij bezwaar aantekenen tegen het huidige plaatsingsplan voor 

REST- BB054: 

b. Met enige verbazing vernamen wij de geplande locatie van bovenvermelde ondergrondse 

container. Deze wordt namelijk zeer dicht op het perceel van ons en onze buren [xx] 

geplaatst terwijl er meer dan voldoende ruimte is om deze bijvoorbeeld op de 

groenstrook aan de andere kant van de Planetenlaan te plaatsen (richting het hek van de 

begraafplaats). Op deze groenstrook heeft al eens eerder een glasbak gestaan. Deze 

locatie is voor alle omwonende goed te bereiken en betekent ook dat wij niet als enige 

omwonende last zullen ervaren van de container.  

c. Wij gaan er vanuit dat de Gemeente geen enkel bezwaar heeft met deze "kleine" 

aanpassing en vernemen dan ook graag deze dit voorstel overgenomen wordt. 

 

Beoordeling 

a) en b) en c) 

De voorgestelde alternatieve locatie voldoet beter dan de oorspronkelijke locatie. 

 

Conclusie.  

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt in gewijzigde vorm opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. De locatie 

wordt verschoven naar de overzijde van de Planetenlaan, op de grasstrook bij de 

coniferenhaag van de begraafplaats. 

 

 

4.4.2  Containerlocatie BB054-2 (van 2) 

[…]  

Deze reclamanten hebben 2 zienswijzen ingediend 



 

Zienswijzennota ontwerp plaatsingsplannen ondergrondse containers voor huishoudelijk afval noordelijk Apeldoorn.  23 
  

 

Datum zienswijze 

De 1e zienswijze is ingediend op 24-09-2019 

De 2e zienswijze is ingediend op 11-10-2019 

 

Inhoud van zienswijze 1 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Na kennis genomen te hebben van het plaatsingsplan voor de ondergrondse container 

naast ons huis aan de Planetenlaan [XX] wil ik graag een afspraak maken om e.e.a. te 

overleggen. Uiteraard wil elke bewoner dat de container zo ver mogelijk van een woning 

geplaatst wordt i.v.m. stank, geluidsoverlast en drukte.  

b. De geplande positie die ik zie (rode punt op de tekening) lijkt ook op/tussen 2 grote 

(eiken) bomen te staan, maar ook waar auto's (met vergunning) geparkeerd worden. 

Daarnaast is het ook nog eens zo dat dit op een speelveldje voor kinderen is gepland. 

c. Suggestie: het is veel logischer om de ondergronds container aan de overkant van de 

straat te plaatsen en zover mogelijk van alle woningen af. Daar is ruimte voor de 

containerwagen en er staan nooit auto's geparkeerd en de sociale controle is op die 

plaats nog groter. Er zijn zelfs betere plekken in de buurt te bedenken, maar ook wij 

begrijpen dat er ergens een container geplaatst moet worden in het plan. 

d. Kunt u contact opnemen met mij om een afspraak te maken om de situatie ter plaatse te 

overleggen? 

 

 
 

Inhoud van zienswijze 2 

Reclamant brengt de volgende bezwaren in: 

a. Geluidsoverlast van de klep.  

b. Plaatsing direct achter ons tuinterras.  

c. Doorstroming verkeer belemmerd.  

d. We maken veel dingen mee met bladkorf voor ons huis in najaar.  

e. In verleden was hier een glascontainer. Deze is wegen overlast verwijder. 
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f. Het is bij speelveld.  

g. Kerende auto's over gras of op onze oprit. 

h. Alternatief:  

Meerdere in de wijk. Wellicht op grond van het belastingkantoor.  

Andere kant van de begraafplaats. 

 

Beoordeling 

a) tot en met h) 

De voorgestelde alternatieve locatie op grond van belastingkantoor voldoet niet, omdat 

plaatsing bij voorkeur op gemeentegrond plaatsvindt. 

De voorgestelde alternatieve locatie ‘meerdere in de wijk is niet te beoordelen. 

De voorgestelde alternatieve locatie aan de overkant van de straat (aan de zijde van de 

begraafplaats) voldoet beter dan de oorspronkelijke locatie. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt in gewijzigde vorm opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. De locatie 

wordt verschoven naar de overzijde van de Planetenlaan, op de grasstrook bij de 

coniferenhaag van de begraafplaats. 

 

 

4.5.1 Containerlocatie BB055-1 (van 15) 

[…] 

gemachtigde namens: 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 06-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in:  

a. Hierbij dien ik namens […], een zienswijze in tegen de plaatsing van inzamelcontainer 

voor restafval op locatie BB055.  

b. Mijn voorlopige argumentatie is dat de container op de door u voorgenomen locatie naar 

verwachting hinder zullen veroorzaken voor ons en onze gebruikers van ons pand en 

terrein, bovengenoemd adres. 

c. De vermoede hinder bestaat uit dat de verkeersaantrekkende werking van de containers 

wat zal leiden tot:  

• Dat wij worden belemmerd in de toegang tot onze inrit en ons terrein zijde 

Staringlaan en Tesselschadelaan als gevolg van opstopping van verkeer op de 

Staringlaan en Tesselschadelaan; 

• Dat de verkeersaantrekkende werking van de containers zal leiden tot onveilige 

situaties op de Staringlaan en Tesselschadelaan en onze inrit voor personen. 

i. Alternatief: 

Mijn inziens zijn er andere en betere locaties voor plaatsing van deze containers. Zo is er aan 

de John F. Kennedylaan ruimte genoeg en welke veilig gebruikt en geleegd kan worden 

zonder overlast en zonder hinder. Graag zou ik in nader overleg met u en direct 

aanwonenden overleggen over onze zienswijzen, bezwaren en vermoedens en onze 

verbetervoorstellen. Wellicht heeft u zelf ook nog de nodige voor- en tegens welke we kunnen 

bespreken. Ik zie een uitnodiging daartoe graag tegemoet. 
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Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John .F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.2 Containerlocatie BB055-2 (van 15) 

  […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 09-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienwijze in: 

a. De locatie is ongeschikt daar beide straten smal en rustig zijn en direct grenzen aan de 

ingangen van de school “de Korenaar”. Het extra autoverkeer om het afval weg te 

brengen zal (zeker op tijden van halen en brengen van de kinderen) veel overlast met 

zich meebrengen en mogelijk gevaar voor de kinderen. 

b. Tegenwoordig liggen bij vele afvalcontainerpunten de afvalzakken gewoon naast de 

containers: geen goed voorbeeld voor kinderen en bovendien onhygiënisch. 

c. Bovendien is er ter plekke een doorgaande fietsroute. 

d. Alternatief 

Een veel voor de hand liggende locatie zou de parkeerplaats tussen de J.F. 

Kennedylaan,- Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan zijn. Hopelijk wordt er naar deze 

locatie nog een goed onderzoek gedaan.  

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 
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Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

  

 

4.5.3 Containerlocatie BB055-3 (van 15) 

  […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 12-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienwijze in: 

a. Hierbij geven wij, […] aan, het plan met de ondergrondse container in onze straat niet te 

zien zitten, vanwege verwachte overlast. 

b. Beter om deze container te plaatsen op het parkeerterrein tussen de J.F. Kennedylaan/ 

Sprengenparklaan/ Henri Dunantlaan. 

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.4 Containerlocatie BB055-4 (van 15) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 16-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Via deze weg wil ik mijn zorgen uiten over het voornemen om op deze locatie container 

BB055) te plaatsen en wel met de volgende punten als onderbouwing; 

b. Door de smalle toegangsweg naar de locatie toe zal de verkeersdrukte toenemen, wat 
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zal resulteren in overlast met name door de klinkerstraat zonder snelheidsbeperkende 

maatregelen 

c. De onwetendheid dat er een éénrichtingsverkeer afspraak is tijdens schooltijd, dit i.v.m. 

de breedte van de weg en de onveilige situatie die er nu al is 

d. Naast meer verkeersbewegingen zal het leiden tot nog meer parkeeroverlast 

e. Containers worden geplaatst in de buurt van de school, de Korenaar, waar de 

veiligheidssituatie nu al zorgelijk is. (deze zorg wordt gedeeld door onze wijkagent) 

f. Ook de grote van de vrachtwagen door deze smalle straat is mijn inziens niet wenselijk, 

ook gezien de weg vrij moet blijven voor hulpvoertuigen 

g. Mensen zullen in de praktijk dicht bij de containers willen parkeren, dit zal leiden tot 

ongewenste gevaarlijke situaties op/bij deze kruising en doodlopende weg 

h. Als alternatief wil ik graag voorstellen om de containers te plaatsen naast het bushokje  

aan de Schuttersweg tegenover de groenteboer Jerry Kolvoort. Dit is een doorgaande 

weg die breed genoeg is en waar de overlast beperkt zal zijn. 

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.5  Containerlocatie BB055-5 (van 15) 

[…] 

 

Datum zienswijze  

De zienswijze is ingediend op 22-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik maak bezwaar tegen het voornemen van het plaatsen van een ondergrondse container 

hoek Staring Laan/Tesselschadelaan. 

b. Deze beide straten zijn niet zo breed zijn voor het verkeer waar aan een basisschool de 

Korenaar en een kinderdagverblijf Snoopy aanwezig is waar het al druk is met verkeer. 

c. Om problemen en meer overlast te voorkomen zien wij een alternatieve plek bij de 

parkeerplaats aan de J.F. Kennedylaan/ Sprengenparklaan/ Henri Dunantlaan. Dit lijkt 

voor een ieder beter en veiliger plek, en geen overlast van omwonende. 

 

Beoordeling 
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Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John .F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

  

 

4.5.6 Containerlocatie BB055-6 (van 15) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 23-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Allereerst hartelijk dank voor jullie heldere flyer en kaart waarop de plaatsen van de 

nieuwe ondergrondse containers staan aangegeven. 

b. Ik wil u vragen om de voorgenomen plaatsing van de container op de hoek van de 

Staringlaan/Tesselschadelaan nogmaals te overwegen. Uiteraard begrijp ik dat overal 

waar zo’n container geplaatst wordt er meer verkeer door de straat komt. Toch wil ik 

graag nog 2 argumenten opvoeren dit te heroverwegen. 

c. Allereerst zit aan deze twee straten een kinderdagverblijf/BSO en een school voor primair 

onderwijs. Dat maakt deze straat regelmatig zeer druk en ook erg onveilig. Mede door de 

aanwezigheid van de school zijn er erg veel kinderen die daar (al dan niet bekwaam) op 

de fiets naar toe gaan. De aanwezigheid van een container levert per definitie meer 

verkeer op en dus meer onveilige situaties. 

d. Ten tweede hebben de bewoners van beide straten samen met de gebruikers van het 

kinderdagverblijf/BSO en de school een soort ‘gebruikers-regel’ gemaakt over de 

rijrichting. Dat houdt in dat alle auto’s dezelfde kant op rijden; namelijk het rondje rijden 

door in te rijden via de Tesselschadelaan en weer wegrijden via de Staringlaan. Heel af 

en toe komt er een auto op een druk tijdstip de verkeerde kant op rijden en dat levert dan 

direct problemen op omdat de weg te smal is om op een normale manier langs elkaar 

heen te gaan, zeker als het dan ook druk is met fietsende kinderen en meer dan 50-100 

auto’s (al naar gelang de weersomstandigheden) die allemaal één richting op rijden. En 

ik vermoed zomaar dat veel mensen die naar de ondergrondse container gaan dit met de 

auto gaan doen en geen weet hebben van deze ongeschreven regel.  

e. Overigens zou dit opgelost kunnen worden door een verplichte rijrichting af te dwingen 

met borden (borden C2 en C3 van het RVV 1990).  

f. Als alternatieven zou ik willen voorstellen op één van de volgende plekken deze 

container te plaatsen:  
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• Op of bij de parkeerplaats aan de Sprengenparkweg (direct bij de John F. 

Kennedylaan, nog voordat dit een éénrichtingsweg wordt). 

• Op de hoek van de Schuttersweg en de Tesselschadelaan. Dit zou aan beide 

zijden van de weg kunnen. Aan de zuid-west kant van de straat bij de uitstulping 

van het trottoir, maar ook aan de noord-oost kant van de weg, in de 

gemeentelijke groenstrook 

g. Overigens ben ik van mening dat indien er ook gebruik gemaakt kan worden van de 

huidige ondergrondse containers van de hoogbouw, er ruimschoots voldoende 

mogelijkheden zijn in de buurt rondom deze twee straten zoals blijkt uit onderstaande 

foto. 

 

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.7  Containerlocatie BB055-7 (van 15) 

[…] 
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Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 30-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Onder verwijzing naar genoemd onderwerp met betrekking tot het plaatsen van een 

ondergrondse afvalcontainer op de hoek van de Staringlaan/ Tesselschadelaan, wil ik 

graag weten wat de reden is dat de gemeente voornemens is om op deze plaats een 

container te plaatsen.  

b. Zelf woon ik in de Tesselschadelaan, aangrenzend aan de Staringlaan. Ik weet niet of het 

plaatsen van afvalcontainers voor overlast gaat zorgen, het zou kunnen. Ik denk dan aan: 

het naast de container neerzetten van afval of op late tijdstippen door de straat rijden. 

Dat is hinderlijk. 

c. Echter, ik wil me niet zozeer focussen op wat er zou kunnen gebeuren maar meer op de 

vraag hoe lossen we het op en is er een andere mogelijkheid. Daarom wil ik de 

gemeente graag attenderen op een alternatieve locatie, op loopafstand beschikbaar, 

namelijk de parkeerplaats tussen de Henri Dunantlaan, de Sprengenparklaan en de J.F. 

Kennedylaan. Op deze parkeerplaats ondervindt niemand hinder van de weggooien van 

afval, hetgeen in de woonwijk wellicht meer het geval kan zijn. Wat is de reden dat de 

gemeente hier (nog) niet naar gekeken heeft? 

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.8  Containerlocatie BB055-8 (van 15) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 30-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Hierbij deel ik u mede dat wij niet blij zijn met jullie voornemens om een ondergrondse 

container te plaatsen bij de kruising Staringlaan / Tesselschadelaan.  
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b. De redenen is dat in deze smalle straat nog meer verkeersbewegingen komen, we 

hebben nu al grote parkeer- en verkeeroverlast door de school de Korenaar en 

Kinderopvang Snoopy! Ik en meerdere buurtbewoners klagen hier al jaren over en er 

wordt van alles beloofd door de wijkagent maar daar is nog niks van terecht gekomen. 

Dus is het niet verstandig om dit door te laten gaan. 

 

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.9  Containerlocatie BB055-9 (van 15) 

 […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 01-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het installeren van een ondergrondse restvuilcontainer, 

bekend als BB055, welke de gemeente Apeldoorn wil neerzetten op de hoek 

Tesselschadelaan/Staringlaan t.h.v. Tesselschadelaan 47, omdat: 

a. Door onze rustige en smalle straat zullen veel meer auto’s komen te rijden van andere 

buurtgenoten welke even snel hun afval hier komen dumpen en niet alleen overdag maar 

ook 's avonds. 

b. Deze mensen weten niet van de officieuze éénrichtingsverkeer afspraak voor ouders van 

schoolkinderen (en omwonenden), waardoor er weer vaker opstoppingen zullen 

ontstaan. 

c. Ook zullen ouders hun kinderen naar school brengen en gelijk hun afval dumpen. 

d. Naast meer verkeersbewegingen zal dit alles er toe leiden dat er meer parkeeroverlast 

komt. 

e. Ouders en straatgenoten houden in het algemeen nog wel rekening met mogelijk 

overstekende, fietsende en spelende kinderen rond de school, de naschoolse opvang en 

het kinderdagverblijf. 

f. Maar doen de andere mensen die even snel om moeten rijden om hun afval te dumpen 

dat ook? 
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g. Naast de vuilniswagens voor de drie huisvuilcontainers (groen, papier en plastic) zal er 

dan nog een extra grote vuilniswagen door de straat komen om de ondergrondse 

container te legen. 

h. Niet alleen waar meer verkeersbewegingen, maar deze vuilniswagen zal ook de 

ondergrondse container moeten legen waardoor het kruispunt Tesselschadelaan, 

Staringlaan (ook het doodlopende deel) en de parkeerplaats van het oude 

belastingkantoor (nu ongebruikt, maar met de nieuwe eigenaar [XX]) geheel of 

gedeeltelijk geblokkeerd zullen worden wat toch al niet een hele overzichtelijke 

kruising/bocht met de hoge heg aan de binnenkant. 

i. Maar ook mensen met personen auto's zullen zo dicht mogelijk bij de container willen 

stoppen of even hun afval te dumpen zonder dat er een parkeerplaats voor is. 

j. Ook dit zal tot ongewenste gevaarlijke situaties leiden op en bij deze kruising/bocht. 

k. Een betere plek voor de 'gewenste' ondergrondse restvuilcontainer is nabij de 

parkeerplaats J.F. Kennedylaan/Sprengenparklaan. Deze is goed te bereiken met de 

auto en zorgt daar niet tot overlast. Nadeel is dan wel dat we iets verder moeten lopen 

maar zoals een groot voetballer eens zei "elk nadeel heeft zijn voordeel" maar kan 

natuurlijk ook andersom. 

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.10  Containerlocatie BB055-10 (van 15) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 03-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant geeft namens […] aan dat deze kennis heeft genomen van het ontwerp-

plaatsingsplan ondergrondse containers voor restafval en luiers in Noordelijk Apeldoorn, 

waaronder het voornemen om aan de Staringlaan tegenover Tesselschadelaan nr. 47 in het 

doodlopende straatje een afvalcontainer voor restafval te plaatsen. Overwegingen: 

a. Aan de Tesselschadelaan en de Staringlaan zijn gevestigd de basisschool De Korenaar, 

het kinderdagverblijf Snoopy en de buitenschoolse opvang Woodstock. 

b. De twee straten vormen een besloten wijkje waar doorgaand autoverkeer niet wenselijk 
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is. 

c. Een paar keer per dag loopt dit wijkje min of meer vol met auto’s van ouders die hun 

kinderen naar school brengen. Terwijl aan de Stringlaan al aan beide zijden geparkeerd 

wordt. Dit levert geregeld overlast en gevaar op en vormt voor ons als wijkraad dan ook 

een regelmatig punt van overleg met de gemeente en de wijkagent.  

d. Om de verkeersdruk tijdens de breng- en haaltijden enigszins in goede banen te leiden 

bestaat sinds enige tijd een afspraak tussen ouders en aanwonenden om tijdens die 

tijden een officieus éénrichtingverkeer in acht te nemen. 

e. Het doodlopende stukje Staringlaan, waar de container gepland is, maakt deel uit van 

een veelgebruikte fietsroute van de Schuttersweg en omgeving naar de Henri 

Dunantlaan. 

f. Wij zijn als wijkraad, mede gehoord de bezwaren van omwonenden die ons bereikten, 

van mening dat deze voorgenomen plaatsing een slecht idee is. Op ambtelijk niveau 

hebben wij dat al eerder laten weten. De nu al bestaande problemen met het drukke 

autoverkeer een paar keer per dag en de her en der parkerende ouders zullen toenemen 

als daar nog eens de auto’s bijkomen van de wijkbewoners van elders die restafval 

komen dumpen. Wijkbewoners, die niet op de hoogte zijn van de officieuze 

verkeersafspraak t.a.v. het éénrichtingsverkeer. Om nog maar niet te spreken van de 

vrachtauto’s die de container periodiek komen legen. Daar komt bij dat wij van mening 

zijn dat met de voorgestelde plaatsing van restafvalcontainers elders in de wijk, het 

toegankelijk maken van de restafvalcontainers bij de hoogbouw voor laagbouwbewoners 

en het omwisselen van één PMD container aan de Koning Lodewijklaan voor een 

restafvalcontainer we in de wijk De Sprengen een voldoende dekking aan 

restafvalcontainers zullen hebben, ook zonder de container aan de Staringlaan. Op een 

volgens ons aanvaardbare loopafstand van deze plaats zijn 3 restafvalcontainer aan de 

Sprengenweg / Moeflonstraat gesitueerd en 2 aan de Waltersingel. Als het niettemin 

wenselijk wordt geacht op kortere loopafstand van die plaats een container te plaatsen, 

lijkt ons het parkeerterrein aan de overzijde van de Sprengenweg een beter plaats 

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.11 Containerlocatie BB055-11 (van 15) 

  […] 
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Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 4-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in namens de MR oudergeleding van de 

basisschool De Korenaar: 

a. De MR oudergeleding van basisschool De Korenaar is het niet eens zijn met de geplande 

locatie voor een ondergrondse rest- afvalcontainer aan de Staringlaan.  

b. De verkeerssituatie rond school is nu al een aandachtspunt op deze smalle niet 

doorgaande weg ( officieus eenrichtingsverkeer rond schooltijden). Extra 

verkeersbewegingen met dito parkeerproblematiek zullen dit versterken. 

c. Een alternatief zou wellicht de parkeerplaats tussen J.F. Kennedy, Sprengenparklaan en 

Henri Dunantlaan zijn. 

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.12  Containerlocatie BB055-12 (van 15) 

 […]  

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 08-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Bij deze maak ik bezwaar tegen de plaatsing van de container met nummer BB055 op de 

hoek van de Tesselschadelaan en Staringlaan tegenover Tesselschadelaan 47. Dit is 

gebaseerd op de volgende feiten: 

b. Deze container bestrijkt een groot gebied voor gebruikers (Schotweg, Walterbosgebied, 

Julianakwartier) en zal dus veel extra verkeer genereren met de nodige risico’s op 

ongelukken. De Tesselschadelaan en Staringlaan zijn smalle en autoluwe straten. 

c. De plek van de container ligt aan een drukke doorgaande scooter/fietsroute waar veel 

gebruik van wordt gemaakt. 

d. De bocht waar deze container komt te staan is een erg onoverzichtelijke bocht, waar nu 

al regelmatig bijna ongelukken gebeuren, doordat te hard rijdende auto’s en/of 
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fietsers/scooters elkaar maar net kunnen ontwijken. 

e. Het feit dat deze binnen een zeer korte afstand komt te staan bij een basisschool, 

buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf . 

f. Bij bovengenoemde school, BSO en kinderdagverblijf er een zeer druk komen en gaan is 

van auto’s, fietsers en andere vervoersmiddelen (te voet, scooters, bakfietsen etc.) om 

de kinderen te halen en brengen waardoor er zeer gevaarlijk situaties kunnen ontstaan. 

g. Door de combinatie van al het verkeer van de gebruikers van de container, de drukke 

fietsroute en de school en kinderdagverblijf ontstaat er een druk verkeerspatroon in 

straatjes die hier niet op berekend zijn. 

h. Ouders van de schoolkinderen hebben de instructie van school om de Tesselschadelaan 

uitsluitend vanaf de Schuttersweg/Rode Kruis gebouw in te rijden, om de smalle straatjes 

bij het uitgaan van de school zo veilig mogelijk te houden. Daar wordt, op een enkele 

‘vreemdeling’ na, goed aan gehouden. Als er straks dan toch tegenliggers komen 

veroorzaakt dat ook gevaarlijke situaties. 

i. Mijn inziens zou een goede alternatieve locatie voor deze container zijn de parkeerplaats 

op de hoek van de JF Kennedylaan /Sprengenparklaan. Hier ontstaat weinig overlast 

voor direct omwonenden, de benodigde voorzieningen zijn aanwezig, Circulus kan hier 

goed en makkelijk bijkomen zonder direct gevaar voor passanten en het ligt aan een 

goed bereikbare plek en vlak aan een doorgaande weg.  

j. Ik hoop dat er met bovenstaande opsommingen rekening gehouden gaat worden m.b.t. 
de definitieve beslissing over de voorgenomen plaatsing van de container. 

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.13  Containerlocatie BB055-13 (van 15) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 09-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in 

a. Ik verzoek om de plaatsing van een ondergrondse restafvalcontainer aan de Staringlaan 

te herzien om de volgende redenen:  

b. De reden is dat we (1) problemen voorzien voor de veiligheid van kinderen die naar de 
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Korenaar (basisschool) en Snoopy (kinderopvang) gaan. 

c. En (2) dat we vermijdbare overlast voorzien (geluid, verkeer, vermindering gewenst 

uitzicht), als een kleine straat voor het doel van afvaldepot wordt gebruikt. 

d. En (3) dat we de veiligheid van doorgaand fietsverkeer juist in deze bocht gevaar zien 

lopen.  

e. Daarom stellen we voor om de parkeerplaats J.F. Kennedylaan hoek Henri Dunantlaan 

als alternatief te overwegen. Deze locatie ligt op ca. 100 meter en is (a) gelegen aan een 

doorgaande weg, (b) kent een veilige parkeerplaats waar de attentie voor stoppende 

auto’s groter is en (c) is op ruimere afstand van direct omwonenden van de 

Tesselschadelaan / Staringlaan, die last zullen ervaren van verkeersbewegingen, 

verloedering door potentiële afvaldumping.  

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.14 Containerlocatie BB055-14 (van 15) 

  […] namens […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 10-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in 

a. Ik teken namens mijn cliënt […], bezwaar aan tegen het ontwerp plaatsingsplan 

ondergrondse containers voor huishoudelijk afval (hierna: ORAC) van 5 september 2019 

(prod. 1). De zienswijze luidt als volgt: 

b. Cliënt is woonachtig op korte afstand van de locatie aan de Staringlaan. Cliënt is van 

mening dat de locatie die uw gemeente voor ogen heeft geen geschikte locatie is voor 

een ORAC.  

c. Op basis van de beleidsregels locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval 

van 4 september 2019 van de gemeente Apeldoorn zijn er verschillende criteria waar aan 

moet worden voldaan bij het kiezen van een locatie voor een ORAC. Een van de 

genoemde factoren waar rekening mee moet worden gehouden staat opgesomd onder 

het kopje de lokale situatie. Op basis van lid 3 dient bij het kiezen van een locatie voor 

een ORAC rekening gehouden te worden met de veiligheid en doorstroming. Hieronder 
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dient onder meer de verkeersveiligheid te worden verstaan.  

De locatie van de Staringlaan is gelegen tegenover een school, buitenschoolse opvang 

en kinderdagverblijf. De locatie is eveneens gelegen aan een doodlopende weg voor 

autoverkeer, voor (snor)fietsers en scooters is het een echter een doorlopende weg. Met 

het plaatsen van de ORAC op deze locatie zal er een toestroom zijn van automobilisten 

die hun afval komen storten bovenop het verkeer dat komt voor de school, BSO en 

kinderdagverblijf.  

Het ligt volgens cliënt in de lijn der verwachtingen dat meer ouders met de auto hun 

kinderen naar school brengen om eveneens hun afval ter plaatse te storten. Op het 

moment is er al sprake van parkeerproblematiek bij de school, BSO en kinderdagverblijf 

Door de toename van verkeersbewegingen zal de verkeersveiligheid meer onder druk 

komen te staan, mede door het feit dat de locatie voor de ORAC is gelegen aan een 

doodlopende weg en er allerhande verkeersmanoeuvres gemaakt moeten worden.  

d. Op het moment dat het inzamelvoertuig de afval zal komen verzamelen zal het 

inzamelvoertuig de plaats van de ORAC in de bocht moeten parkeren en achteruit 

moeten gaan rijden voor of in de doodlopende straat. Het achteruitrijden van het 

inzamelvoertuig op of voor een drukke door gaande fietsroute zal leiden tot 

verkeersonveilige situaties. Door het inzamelvoertuig zal eveneens de doorgaande weg 

worden geblokkeerd voor fietsers, scooters en ouders die hun kinderen van school, 

buitenschoolse opvang, of de kinderdagverblijf komen ophalen of wegbrengen.  

e. Niet alleen het inzamelvoertuig zal de doorgaande weg blokkeren, dit geldt ook voor alle 

mensen die even hun afval met de auto komen storten en vlak voor de ORAC zullen 

parkeren op een plek die zich niet leent voor parkeren.  

f. Momenteel staat het gebouw naast de locatie voor de ORAC nog leeg. Op het moment 

dat het gebouw een invulling en functie krijgt zal de situatie enkel verslechteren qua 

verkeersveiligheid, mede omdat de inrit van de meervoudige parkeerplaats van dit 

gebouw zich bijna op de locatie van de geplande ORAC bevindt.  

g. In het algemeen zal de locatie een nog grotere verkeersaantrekkende werking hebben 

met verslechtering van de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid tot gevolg.  

h. Los van het feit dat cliënt de huidige locatie niet geschikt vindt voor het plaatsen van een 

ORAC is cliënt van mening dat er meerdere geschiktere locaties zijn om een ORAC te 

plaatsen. Deze locaties zijn dusdanig geschikter dat er redelijkerwijs niet voor de locatie 

aan de Staringlaan gekozen kan worden. Zo is de locatie aan de Joost van de 

Vondellaan aanzienlijk beter. Daarnaast is de parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, 

Sprengenparklaan en de Henri Dunantlaan een veel geschiktere locatie. Voor beide 

locaties geldt dat de locaties op geringe afstand gesitueerd zijn van de locatie aan de 

Staringlaan. Beide locaties hebben echter de verkeersveilige voordelen die de locatie 

aan de Staringlaan niet heeft. Zo zal de doorstroming niet in gevaar komen als er op een 

parkeerplaats geladen en gelost zal worden. Daarnaast zal noch het inzamelvoertuig, 

noch de automobilisten manoeuvres hoeven te maken waardoor de verkeers-

doorstroming en de verkeersveiligheid in het geding komen.  

i. Het is om vorenstaande redenen dat cliënt u verzoekt de zienswijze mee te nemen, het 

ontwerp plaatsingsplan niet in de huidige variant definitief te maken. 

  

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 
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parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.5.15  Containerlocatie BB055-15 (van 15) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 10-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in 

a. Onlangs viel bij mij een A4tje in de brievenbus, met de mededeling, dat men bij de 

gemeente het snode plan heeft, om hier in de buurt ondergrondse afvalcontainers te 

plaatsen. Heeft men zich vooraf er wel van overtuigd, wat dat voor deze buurt betekent? 

Hier in de straat is een Basisschool en een Kinderdagverblijf, dus we hebben al veel 

overlast van verkeer, omdat alle ouders van mening zijn toegedaan, dat ze vooral de 

kinderen met de auto naar school moeten brengen. Als hier dan ook nog ondergrondse 

afvalcontainers worden geplaatst, betekent dit nog meer verkeersoverlast.  

b. Als u zich er eens van vergewist, wat voor troep men deponeert bij de al bestaande 

afvalcontainers, dan moet u zich toch nog weleens door de haren strijken, en denken, 

waar zijn we mee bezig.  

c. Ik wil u met klem vragen uw plan nog eens goed onder de loep te nemen, en er nog eens 

goed over na te denken. 

 

Beoordeling 

Vrijwel alle reclamanten maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte in de smalle 

Tesselschadelaan, waar de bewoners zelf een officieus eenrichtingsverkeer hebben 

ingevoerd op de tijden dat kinderen van of naar de daar gevestigde school en kinderopvang 

gaan. Daarnaast maakt men zich onder andere zorgen over het naast de container plaatsen 

van afval. Bijna alle reclamanten hebben alternatieven aangedragen: John F. Kennedylaan, 

parkeerplaats tussen de J.F. Kennedylaan, Sprengenparklaan en Henri Dunantlaan, naast 

het bushokje Schuttersweg tegenover de groenteboer, gebruik van de huidige containers bij 

de hoogbouw. 

 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  
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4.6.1  Containerlocatie BB058-1 (van 2) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 29-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Graag wil ik gebruik maken van de geboden gelegenheid tot inspraak. Het gaat om het 

voornemen een ondergrondse container te plaatsen op de hoek van de 

Argusstraat/Dianalaan. 

b. Ik begrijp de keuze niet: het is een heel klein plekje, precies voor de “ingang” van het 

speelveld.  

c. De ingang wordt gebruikt door de afdeling groenvoorziening van de gemeente. Na 

plaatsing van de container kan dat m.i. niet meer. 

d. Zelf gebruiken wij al jarenlang de containers naast de Aldi. Qua afstand is dit prima te 

doen. Voor de ouderen in de Atlasstraat is deze containerplaats waarschijnlijk net zo 

gemakkelijk te bereiken. Daarnaast merk ik dat er heel vaak afval naast de containers 

geplaatst wordt omdat mensen te beroerd zijn het klein te maken, of elders te brengen. 

e. Ik zou het vreselijk vinden wanneer bij ons dit soort situaties gaat ontstaan. Zwerfvuil wat 

de wijk inwaait, katten en vogels die de boel vervuilen. Daar zitten we in ons buurtje niet 

op te wachten. 

f. Twee alternatieven heel dichtbij: 

• Verplaatsen naar een plekje bij het Ledaplantsoen of daartegenover bij de vijver.  

• Verplaatsen naar de openbare ruimte in de bocht van de Dianalaan direct naast het  

“woonwagenhoekje’”. Dit wordt vaker gebruikt door de gemeente voor snoeiafval etc. 

Hopelijk wilt u deze suggesties meenemen in de definitieve besluitvorming. 

 

Beoordeling 

a) en b) en c) 

het speelveldje is zowel voor kinderen als voor de gemeente ook op andere manieren 

toegankelijk. 

d)  

de locatie bij de Aldi kan natuurlijk ook gebruikt worden. Voor sommige bewoners is deze 

locatie door het moeten oversteken van de Wapenrustlaan minder gunstig.  

e) 

zie thematische beantwoording 3.2 

f) 

De voorgestelde alternatieve locatie Ledaplantsoen of daartegenover bij de vijver ligt niet 

centraal in het gebied, dat ten westen van het Ledaplantsoen ligt. 

De voorgestelde alternatieve locatie bocht Dianalaan bij woonwagenhoekje ligt niet centraal 

in het gebied, dat ten westen van het Ledaplantsoen ligt. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.6.2  Containerlocatie BB058-2 (van 2) 
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[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 04-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Graag een andere plek voor de container aan de Dianalaan ter hoogte van de 

Argusstraat. Lastig punt zo op een T-splitsing.  

b. We denken last te krijgen van "los" neergezet afval. Dit is wat ik ook wel eens zie in de 

Molenstraat. Dit afval waait dan door de straat en vogels en meeuwen doen ook hun 

best.  

c. Alternatief:  

• Bij het kampje aan de Dianalaan ligt een parkeerstrook die niet of nauwelijks wordt 

gebruikt. Ook een mooie plek.  

• Aan beide zijden van de Dianalaan ter hoogte van het brede plantsoen. Daar zijn de 

huizen op "grote" afstand en er staan geen geparkeerde auto’s waar uw vrachtwagen 

last van zou kunnen hebben. 

 

Beoordeling 

a) en b) 

Zie thematische beantwoording 3.2 en 3.10 

c) 

De voorgestelde alternatieve locatie parkeerstrook Dianalaan bij het kampje ligt niet centraal 

in het gebied, dat ten westen van het Ledaplantsoen ligt. 

De voorgestelde alternatieve locatie Dianalaan ter hoogte van het brede plantsoen ligt niet 

centraal voor het gebied dat ten westen van het Ledaplantsoen ligt. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.7.1  Containerlocatie BB061-1 (van 3) 

[…]  

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 27-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 

a. Wij maken bezwaar tegen deze container omdat die recht tegenover het huis wordt 

geplaatst waar wij wonen. Verzoek om de container verderop te plaatsen om de 

volgende redenen: 

b. We kijken direct vanuit de woonkamer op de container, waar het nu mooi groen is 

c. Er is altijd rotzooi rondom containers. Mensen dumpen hun zakken of erger, gewoon los 

d. naast de container. Lawaai overlast, vooral ’s avonds en ’s nachts i.v.m. dichtslaan klep 

en auto verkeer. 

e. De slaapkamers zijn aan de voorkant van het huis, waardoor vooral de nachtelijke stort  

ons zorgen baart.  
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f. Alternatieve locatie: Hoek Ordenmolenweg - Pieter de Hoochlaan. Daar is het vrije 

speelveldje al ingenomen door moestuintjes omgeven met een haag. Maak een inkeping 

in de haag en plaats daar de container. Dan kijkt er niemand rechtstreeks op. Ook staan 

de huizen hier wat verder weg. 

 

Beoordeling 

a) 

zie thematische beantwoording 3.5 

b) en c) en d) en e) 

zie thematische beantwoording: 3.2. en 3.3  

f) 

De voorgestelde alternatieve locatie Hoek Ordermolenweg – Pieter de Hoochlaan ligt te dicht 

op het kruispunt. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

4.7.2  Containerlocatie BB061-2 (van 3) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 09-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. De container komt in het plan direct naast een kinderspeeltuin te staan en in een flauwe 

bocht. Dit brengt onoverzichtelijke en onveilige situaties met zich mee. 

b. Er zullen meer verkeersbewegingen ontstaan. De container zal in een flauwe bocht  

geplaatst worden, waar al slecht overzicht is door de geparkeerde auto’s. Als er ook nog 

stilstaande auto’s bij komen van mensen die hun afval willen weggooien, dan is de chaos 

niet meer te overzien.  

c. Deze verkeerschaos die gaat ontstaan, vindt bovendien plaats pal voor een 

kinderspeelplaats. Dit komt de veiligheid van de kinderen niet ten goede. Bovendien 

verwacht ik dat sommige mensen hun auto op de stoep zullen parkeren. Dit is natuurlijk 

uit den boze voor de veiligheid van de kinderen.  

d. Er zal hoe dan ook, vroeg of laat, afval naast de container terecht komen. Het is niet 

veilig om kinderen te laten spelen in de buurt van zwervend restafval.  

e. Ik verwacht geluidsoverlast door het open en dicht doen van de klep.  

f. Ik hoop dat u mijn zienswijze zult overwegen en kunt komen tot het plaatsen van de 

container op een andere plek, ver weg van de kinderspeeltuin. Mijns inziens is het 

verplaatsen van deze container naar het Ordenplein ook een optie. Nu brengt men ook al 

het afval naar het Ordenplein. Als daar een container voor restafval komt, dan lijkt me dat 

qua afstand prima. 

 

Beoordeling 

a) en b) en c) 

zie thematische beantwoording 3.1 en 3.10  

d) en e) 

Zie thematische beantwoording: 3.2. en 3.3. 
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f) 

De voorgestelde alternatieve locatie ligt aan de overkant van de Laan van Spitsbergen, 

waardoor mensen deze moeten oversteken. Deze locatie voldoet niet aan het criterium die in 

de beleidsregels onder ‘algemeen belang’ zijn genoemd: een optimale verdeling van de 

locaties van de ondergrondse containers, zodat er sprake is van een logisch, kostenefficiënt 

en samenhangend netwerk. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

4.7.3  Containerlocatie BB061-3 (van 3) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 16-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 

a. Wij hebben verschillende bezwaren voor het plaatsen van een container BB061 (Pieter 

de Hoochlaan tegenover nr. 124). 

b. Bedoeling is om de container te plaatsen in een flauwe bocht. Aan één kant van de straat 

staan woningen waar ook auto's geparkeerd staan. Auto's kunnen elkaar hier op een flink 

stuk niet passeren. In de flauwe bocht kunnen auto's elkaar ook niet zien aankomen. 

Hierdoor moeten er met grote regelmaat ingewikkelde achteruitrij manoeuvres plaats 

vinden om elkaar te kunnen passeren. Een auto die zijn afval komt brengen en stil staat 

aan de andere kant van de weg zorgt voor gevaarlijke situaties en verstopt tevens de 

doorgang van het verkeer.  

c. Vroeger stond hier een brievenbus. De postbode stond altijd op de stoep om het verkeer 

niet te hinderen. Als dit ook met vuilbrengers gebeurt levert dit voor de voetgangers 

overlast op. 

d. Naast de bedoelde plaatsingsplek is een speeltuintje. Een container (waar ongetwijfeld 

met enige regelmaat vuilnis naast komt te staan) naast een speeltuin geeft overlast en is 

onhygiënisch.  

e. Daarnaast vermindert de kwaliteit van de openbare ruimte. Een mooie moestuin, een 

kinderspeeltuin, het Waterbronpark en daartussenin een vuilcontainer. 

f. Bewoners van deze wijk doen hun boodschappen op het Orderplein, zij komen daar dus 

allen regelmatig. Als daar voldoende containers worden geplaatst kan iedereen zijn afval 

kwijt en heeft er niemand last van. 

 

Beoordeling 

b) en c) 

zie thematische beantwoording 3.1 en 3.10  

d) en e) 

Zie thematische beantwoording: 3.2. en 3.3. 

f) 

De voorgestelde alternatieve locatie ligt aan de overkant van de Laan van Spitsbergen, 

waardoor mensen deze moeten oversteken. Deze locatie voldoet niet aan het criterium die in 

de beleidsregels onder ‘algemeen belang’ zijn genoemd: een optimale verdeling van de 

locaties van de ondergrondse containers, zodat er sprake is van een logisch, kostenefficiënt 
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en samenhangend netwerk. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.8.1  Containerlocatie BB062-1 (van 3) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 09-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 

a. Wij tekenen bezwaar aan tegen de mogelijke plaatsing van een ondergrondse container 

tegenover onze woning, omdat: 

b. Wij verwachten dat de verkeersintensiteit zal toenemen in de staat, auto's die met 

draaiende motor (uitlaatgassen, geluidshinder) omdat men uit de achterbak van de auto 

hun vuilniszak pakt om deze weg te gooien.  

c. Gezien de spreiding van de afvalcontainers in onze wijk denken wij namelijk niet dat men 

zijn zakken lopend weg brengt, hetgeen de verkeersveiligheid in deze niet al te brede 

straat niet ten goede komt. 

d. Tevens zijn wij van mening dat men met de geplande plaatsing van een ondergrondse 

container geen betekenis heeft toegekend aan de betrokken belangen, zoals de 

gevolgen voor ons omwonenden. 

e. Alternatieven:  

• Burg. Roosmale Nepveulaan bij de parkeerplaatsen links vanaf de JC Wilslaan.  

• Burg. Roosmale Nepveulaan tussen de parkeerplaats en het benzine station rechts 

vanaf de JC Wilslaan 

 

Beoordeling 

a) en b) 

zie thematische beantwoording 3.1 en 3.10  

c) 

zie thematische beantwoording 3.5 

d) 

De voorgestelde alternatieve locatie Burg. Roosmale Nepveulaan bij de parkeerplaatsen links 

vanaf de JC Wilslaan komt niet in aanmerking vanwege de aanwezige bomen. 

De voorgestelde alternatieve locatie Burg. Roosmale Nepveulaan tussen de parkeerplaats en 

het benzine station rechts vanaf de JC Wilslaan komt niet in aanmerking vanwege de 

aanwezige bomen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.8.2  Containerlocatie BB062-2 (van 3)  

[…] 
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Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 08-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 

a. Tot onze grote verbazing ontvingen wij vorige week de standaard huis aan huis 

informatiefolder met overzicht in de brievenbus. Wij zijn ontsteld omdat wij niet 

persoonlijk op de hoogte zijn gebracht over het plaatsen van een restcontainer [xx] onze 

woning aan de Elzenlaan. Twee jaar geleden kwamen wij hier wonen met het doel nog 

vele jaren te kunnen genieten van de mooie groene wijk en prachtige omgeving, dus 

woongenot stond bovenaan ons lijstje.  

b. Dit dreigt behoorlijk in het water te vallen; naast regelmatig parkeeroverlast van Apenheul 

en het Park Berg en Bos, nu ook de afvalstank, drukte van fietsers, auto’s met draaiende 

motoren en een uitzicht op de restcontainers, nog niet te spreken van de herrie van de 

afvalwagen die de container regelmatig zal moeten legen. 

c. Een alternatief qua plek lijkt ons wel te vinden: 

• Aan de Burg. Roosmale Nepveulaan en/of 

• Op de hoek Ribeslaan is er beslist een plek waar inwoners en groen er geen last van 

ondervinden. 

 

Beoordeling 

a) en b) 

Zie thematische beantwoording: 3.2. en 3.3 en 3.4 en 3.10  

c) 

De voorgestelde alternatieve locatie Burgemeester Roosmale Nepveulaan komt niet in 

aanmerking vanwege de aanwezige bomen. 

De voorgestelde alternatieve locatie hoek Ribeslaan komt niet in aanmerking vanwege de 

aanwezige bomen. 
 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.8.3 Containerlocatie BB062-3 (van 3) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 22-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 

a. Wij maken bezwaar tegen de mogelijke plaatsing voor nieuwe afvalcontainer aan de 

Elzenlaan, omdat:  

b. Er zijn genoeg mogelijkheden om de container ergens anders te plaatsen. Bijvoorbeeld 

aan de Burgemeester Roosmale Nepveulaan naast de Berg en Bos garage bij het 

parkeerterrein. Dan heeft niemand er last van. 

c. Onze straat is een smalle kleine straat. Wij verwachten veel onrust door het plaatsen van 

de nieuwe afvalcontainer. 
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Beoordeling 

a) en b) en c) 

Er heeft geen beoordeling plaatsgevonden. 

 

Conclusie 

De zienswijze is niet ontvankelijk, omdat deze na afloop van de gestelde termijn is 

ontvangen. 

 

 

4.9.1  Containerlocatie BB064-1 (van 4) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 09-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in:  

a. De locatie BB064 is ongeschikt als verzamelpunt voor huishoudelijk afval en voor het 

plaatsen van een afvalcontainer op grond van de aantasting van de aanwezige 

groenvoorzieningen, de noodzakelijke bescherming van het leefgebied van dassen en 

marters en de verkeersveiligheid. 

b. Groenvoorzieningen:  

Plaatsing van de container op de voorgenomen plaats leidt tot een onnodige aantasting 

van de bestaande doorlopende groenvoorziening op de Bosweg en leidt ook tot de kap 

en /of aantasting van het wortelstelsel van een beeldbepalende boom op de kruising 

Bosweg / Genistalaan. Hiermee wordt het karakter van de groene wijk Berg en Bos 

onnodig aangetast. 

c. Leefgebied dassen en marters: 

Het perceel Bosweg 90 is het leefgebied van beschermde dieren waaronder de das en 

de marter. De das en marter zijn in het kader van de wet Natuurbescherming 

beschermde diersoorten waarbij het verboden is rustplaatsen van dergelijke dieren te 

vernielen. Het plaatsen van een container op locatie BB064 leidt tot een aanzienlijke 

kans tot verstoring van het leefgebied en de rustplaatsen van de das en de marter.(zie 

bijlagen voor de foto’s van de das en de marter. 

d. Verkeersveiligheid:  

Doelstelling van de gemeente is dat voor bewoners in Apeldoorn de maximale afstand 

van huis tot de afvalcontainers ongeveer 250 meter is zodat het afval lopend kan worden 

aangevoerd. In het gebied tussen de Soerense weg en de Wildernislaan wordt 

momenteel 1 container geplaatst hetgeen tot de situatie leidt dat het merendeel van de 

bewoners in dit gebied hun afval met de auto zal aanvoeren. De kruising Bosweg / 

Genistalaan is een zeer onoverzichtelijke kruising waar binnen een bestek van een tiental 

meters meerdere wegen elkaar kruisen. Ook wordt de Bosweg dagelijks door grote 

groepen scholieren gebruikt die op de fiets van huis naar school en vice versa reizen 

waarbij momenteel al regelmatig sprake is van bijna-aanrijdingen tussen fietsers en 

automobilisten.  

Plaatsing van een afvalcontainer bij de kruising Bosweg/Genistalaan leidt tot een 

belangrijke toename van het autoverkeer op een zeer onoverzichtelijk kruispunt waar 

geen ruimte is tot parkeren voor het aankomend en vertrekkend verkeer. Hierdoor zullen 

de automobilisten genoodzaakt zijn om op of nabij de kruising Bosweg/Genistalaan op de 
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weg te stoppen hetgeen leidt tot zeer onveilige verkeerssituaties. Plaatsing van een 

afvalcontainer op de locatie BB064 leidt dan ook tot een aanzienlijk kans op ongelukken 

en aanrijdingen tussen fietsende scholieren en aankomen de en vertrekkende 

automobilisten die hun afval wegbrengen. Als gevolg hiervan is de voorgestelde locatie 

volledig ongeschikt, 

e. Alternatieve locaties: 

In de wijk Berg en Bos zijn diverse locatie beschikbaar die veel geschikter zijn voor het 

plaatsen van een afvalcontainer. Als voorbeelden kunnen dienen de kruising 

Wildernislaan/Juniperlaan, de kruising Bosweg/Juniperlaan of de kruising 

Genistalaan/Doerenseweg. Deze punten zijn goed bereikbaar vanuit de wijk, zijn 

overzichtelijk voor het verkeer en hebben voldoende ruimte voor aankomende en 

vertrekkende automobilisten. Ook kan gedacht worden aan de locatie bij de Baptisten 

Gemeenschap aan de Bosweg aangezien daar ook afdoende ruimte is tot parkeren.  

f. Op grond van bovengenoemde overwegingen verzoek ik u dringend over te gaan tot 

herziening van het voorgenomen besluit om een afvalcontainer te plaatsen op de hoek 

Bosweg /Genistalaan en een andere veiliger locatie aan te wijzen  

g. Op grond van de wet openbaar bestuur kan deze zienswijze en de inhoudelijke 

behandeling van deze zienswijze openbaar gemaakt worden. 

h. Bijlagen – 2 foto’s leefgebied das en marter: 
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Beoordeling 

a) 

onder b) en c) en d) beoordeeld 

b) 

De afstand tot de bijzondere boom bedraagt meer dan 10 meter. 

c) en h) 

Het aanwezig zijn van dassen en marters staat voor ons niet ter discussie, maar in de 

Natuurbeschermingswet gaat het om de rustplaatsen van de dieren, zoals een dassenburcht. 

Daar is volgens onze informatie geen sprake van 

d) 

Zie thematische beantwoording 3.6 

Zie thematische beantwoording 3.10  

e) 

De voorgestelde alternatieve locatie Wildernislaan/Juniperlaan ligt niet centraal maar aan de 

rand van de bebouwing. 

De voorgestelde locatie Bosweg/Juniperlaan ligt niet centraal maar aan de rand van de 

bebouwing. 

De voorgestelde locatie Genistalaan/Soerenseweg ligt of te dicht bij/in de bocht of onder de 

aanwezige bomen. 

De voorgestelde locatie Bosweg bij de Baptisten Gemeenschap kan niet gebruikt worden in 

verband met de aanwezige bomen met het bijbehorende wortelstelsel. 
 f) en g) 

Niet beoordeeld. 
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Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.9.2  Containerlocatie BB064-2 (van 4) 

 […] 

  

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 10-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

De inhoud van deze zienswijze is een weergave van een telefoongesprek. 

 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Containerlocatie BB064 op de hoek Genistalaan - Bosweg, tegenover Bosweg 90, lijkt 

een logische plek in de wijk en mooi centraal. Meneer begrijpt de keuze, maar heeft wel 

zorgen over de verkeersveiligheid. Het kruispunt is niet heel erg overzichtelijk en is op 

momenten drukker dan het lijkt. Meneer verwacht dat de mensen uit de wijk met de auto 

hun afval zullen gaan wegbrengen. Er is alleen geen parkeermogelijkheid in de buurt, 

waardoor meneer verwacht dat mensen de auto dichtbij de container even zullen 

neerzetten en daarmee het kruispunt extra onoverzichtelijk wordt.  

b. De suggestie om een parkeerhaventje te maken lijkt op het eerste oog niet veel op te 

lossen als het nog steeds dichtbij het kruispunt zal zijn. Bovendien wordt dan extra 

verharding toegevoegd aan de bosrijke omgeving. Meneer staat wel open om het uit te 

proberen en te kijken hoe het gaat, maar vindt het ook zonde van gemeenschapsgeld als 

er niet eerst alternatieven worden onderzocht.  

c. Als alternatieven geeft hij aan: 

• Eind Bosweg  

• Eind Wildernisweg, met daarbij wel gelijk de kanttekening dat het wel decentraal ligt 

 en daardoor anoniemer. Er is wel voldoende parkeergelegenheid.  

• Bij de Baptistenkerk waar ook een kinderdagverblijf zit, maar meneer vraagt zich af 

of dat wenselijk is vanwege extra verkeersbewegingen.  

• Aan allebei de kanten van de wijk een container neer te zetten.  

• Of bij de Callunalaan 2 containers neer te zetten en deze te laten vervallen, omdat 

meneer verwacht dat mensen dat stukje omrijden geen probleem zouden vinden, 

omdat Callunalaan centraal ligt. Meneer heeft zelf geen moeite om dat stukje te 

fietsen.  

 

Beoordeling 

a) en b) 

Zie thematische beoordeling 3.10 

c) 

De voorgestelde alternatieve locatie eind Bosweg ligt niet centraal maar aan de rand van de 

bebouwing. 

De voorgestelde alternatieve locatie eind Wildernisweg ligt niet centraal maar aan de rand 

van de bebouwing. 

De voorgestelde alternatieve locatie bij de Baptistenkerk kan niet gebruikt worden in verband 

met de aanwezige bomen met het bijbehorende wortelstelsel. 
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De voorgestelde alternatieve locatie ‘aan allebei de kanten van de wijk’ kan niet beoordeeld 

worden. 

De voorgestelde alternatieve locatie Callunalaan ligt te dicht bij de locatie BB063 

(Callunalaan). 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.9.3  Containerlocatie BB064-3 (van 4)  

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 16-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 

a. Vorige week ontvingen wij de brochure van de gemeente over de nieuwe afvalcontainers 

in de wijk Berg en Bos. Ik begrijp dat de gemeente met de grootste zorgvuldigheid heeft 

gezocht naar geschikte locaties voor het plaatsen van de ondergrondse restcontainers 

maar ik twijfel of de gekozen locatie aan de Bosweg wel zo geschikt zijn. 

b. Hoewel wij geen direct bij betrokken zijn. De container komt per slot van rekening niet bij 

mij in de straat, noch voor mijn deur. Toch vinden wij vooral de gekozen locatie van 

container BB064 : Hoek Bosweg / Genistalaan tegenover Bosweg nummer 90 niet erg 

geschikt. Hiervoor zijn 3 redenen:  

c. Het kleine driehoekje dat nu beplant is met hoge bomen biedt geen ruimte voor een 

container. Dit zou dus betekenen dat de bomen gerooid moeten worden en dat is nou 

juist iets dat in Berg en Bos niet wenselijk is. Hiermee verdwijnt nl. het boskarakter van 

de wijk dat ook u zo graag wenst te handhaven. 

d. De wegen zijn toevallig op dit stuk smal wat dus voor gevaarlijke situaties zou kunnen 

zorgen omdat er wel veel door de Genistalaan en de Bosweg gefietst wordt. Naast de 

rijdende auto’s is het nu al krapjes, laat staan als er auto’s stil staan om hun afval te 

lossen. 

e. De huizen die aan dit driehoekje liggen, staan dicht bij de weg. Er zou hiermee dus veel 

overlast voor de bewoners kunnen ontstaan die op andere locaties veel beperkter is. 

f. Wij beschikken in Berg en Bos over veel ruimere/overzichtelijkere groen driehoeken die 

in mijn ogen veel geschikter zijn:  

• Bij voorbeeld op de hoek Bosweg/Wildernislaan, schuin tegenover de Baptistenkerk. 

Er is daar al een ventweg, er staan daar geen bomen en de overlast voor de 

omwonenden is stukken kleiner.  

• Een andere geschikte locatie zou kunnen zijn Valkenberglaan/Wildernislaan. Ook 

hier is veel meer ruimte en is het dus overzichtelijker. 

g. Ik hoop dat u mijn zienswijze in beschouwing wilt nemen en nog eens na wilt denken 

over de gekozen locatie voor de ondergrondse container 

h. Wij wonen van al deze locaties even ver weg dus ik ga er per saldo niet op achteruit of 

vooruit. Los hiervan, ben ik heel blij dat de gemeente zich inzet voor een schoner milieu 

en het beter scheiden van het afval. Daar gaan wij allen op vooruit. 

 

 



 

Zienswijzennota ontwerp plaatsingsplannen ondergrondse containers voor huishoudelijk afval noordelijk Apeldoorn.  50 
  

Beoordeling 

a) tot en met c) 

de afstand tot de bijzondere boom bedraagt meer dan 10 meter. 

d) 

zie thematische beantwoording 3.1 en 3.10 

e) 

zie thematische beantwoording 3.5 

f)  

De voorgestelde alternatieve locatie hoek Bosweg – Wildernislaan ligt niet centraal maar aan 

de rand van de bebouwing en is niet mogelijk in verband met aanwezige bomen. 

De voorgestelde alternatieve locatie Valkenberglaan – Wildernislaan is niet mogelijk in 

verband met de aanwezige bomen. 

g) en h) 

niet beoordeeld.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.9.4  Containerlocatie BB064-(van 4) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 17-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in:  

a. Wij maken bezwaar tegen het plaatsen van een ondergrondse container. Wij hebben 

daarvoor de volgende redenen: 

b. Op deze locatie komt het de verkeersveiligheid niet ten goede. Er wordt vlot gereden en  

langs deze weg zal het de verkeersstroom niet ten goede komen, wij voorzien 

verkeersongevallen.  

c. Het is raadzamer om de ondergrondse container te plaatsen op een locatie waar meer 

mensen er op loopafstand gebruik van kunnen maken. Deze locatie leent zich daar niet 

voor omdat er vlot wordt gereden en er relatief gezien niet veel mensen op loopafstand 

gebruik van kunnen maken.  

d. Bovendien vrezen we voor geuroverlast -en geluidsoverlast.  

e. Overlast van zwerfafval op deze locatie komt de status van deze buurt niet ten goede.  

f. Het trekt ongedierte zoals bijvoorbeeld ratten aan.  

g. Tevens is de potentiële locatie in nabijheid van onze woning ook een inbreuk op onze 

privacy. Vanuit onze tuin en huis krijgen wij er uitzicht op. Deze locatie is gekocht omdat 

het rondom in het groen staat en het veel privacy heeft. Het kan niet zo zijn dat deze 

plaatsing dit ongedaan maakt. Er vindt een duidelijke vermindering van het groen plaats. 

Dit zal ons woongenot verminderen.  

h. Het belemmert ons uitzicht en dat zal leiden tot een waardevermindering van onze 

woning.  

i. De ondergrondse container bevindt zich aan de kant van ons terras en tuin en zal met 

windrichting stankoverlast veroorzaken.  

j. Wij gaan ervan uit dat dit bezwaar gegrond wordt verklaard en besloten wordt deze 
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ondergrondse container op een andere locatie te plaatsen en het niet nodig is om in 

Hoger Beroep te gaan.  

k. Locatie BB062-Elzenlaan en Locatie BB063-Callunalaan zijn wat ons betreft prima 

locaties en kan dienen als alternatief voor locatie nr. BB064: Hoek Bosweg / Genistalaan 

tegenover Bosweg nummer 90. De Berg en Bos school of de Baptisten kerk kunnen ook 

een zeer passende locatie zijn voor ondergrondse containers omdat daar al een 

toestroom is van mensen.  

l. Wij willen tenslotte benadrukken dat wij een voorstander zijn van gescheiden afval -en 

slimme manier om afval te verzamelen alleen deze locatie is niet passend. 

 

Beoordeling 

a) en b) 

zie thematische beantwoording 3.10 

c) 

zie thematische beantwoording 3.6 

d) 

zie thematische beantwoording 3.3 en 3.4 

e en f) 

zie thematische beantwoording 3.2 

g en h) 

zie thematische beantwoording 3.5 

Zie thematische beantwoording 3.13 

i) 

zie thematische beantwoording 3.4  

j) tot en met l) 

De voorgestelde alternatieve locatie BB062- Elzenlaan en BB063-Callunalaan liggen niet 

centraal in Berg en Bos en zijn meer bedoeld voor de bewoners ten zuiden van de 

Soerenseweg.  

De voorgestelde alternatieve locatie Berg en Bosschool is niet mogelijk in verband met de 

aanwezige bomen en ligt te dicht bij de locatie BB063 (Callunalaan) 

De voorgestelde alternatieve locatie Baptistenkerk kan niet gebruikt worden in verband met 

de aanwezige bomen. 
 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.10.1 Containerlocatie BB068-1 (van 1) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 26-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik maak bezwaar tegen de gekozen plek voor een ondergrondse container [XX], 

achterzijde Kruizemuntstraat nr. 653. Mijn woongenot wordt door de te plaatsen container 

verminderd. Ik krijg te maken met geluidsoverlast van het openen en sluiten van de klep. 

Ook auto's die aan komen rijden en stoppen geven geluidsoverlast en uitlaatgassen.  
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b. Een ondergrondse container met afval erin geeft stank. Ik spreek uit ervaring. Voordat de 

grijze containers uitgedeeld waren, stonden achter mijn woning, tegen de schuur aan, 

twee grote metalen containers. Dit gaf een heleboel overlast: stank en uitpuilend afval. 

c. Het bijplaatsen door niet-bewoners was schering en inslag. Het illegaal dumpen van afval 

naast de ondergrondse container, zorgt voor verloedering van deze plek.  

In Apeldoorn zijn genoeg plaatsen met nu al een ondergrondse container waar deze 

problemen spelen. Soms is de container overvol; soms is er een technische storing;  

soms wordt de container te laat leeggemaakt. En al die tijd blijven mensen hun afval daar 

maar bijplaatsen/dumpen. Ik heb er absoluut geen vertrouwen in dat het op deze plaats, 

[XX] mijn woning, beter zal zijn. Bovendien denk ik dat de geplande plek extra uitnodigt 

om 's nachts te dumpen. Rijden, dumpen en weg; niemand die het ziet.... 

d. De geplande plek, zorgt volgens mij ook voor gevaarlijke situaties. Automobilisten en 

fietsers die afval komen brengen, zetten hun vervoermiddel op de hoek of op straat neer. 

Parkeerplaatsen zijn er niet. De Kruizemuntstraat is een drukke weg waar, ondanks de 

30 km zone, te hard wordt gereden. Elk zijstraatje heeft voorrang. Het gaat nu al 

regelmatig maar net goed. Als de container met de kraan geleegd wordt, staat die 

vrachtauto op straat/hoek een tijdje stil. Hij belemmert het inrijden, het uitrijden en het 

uitzicht voor alle andere verkeersdeelnemers. Kortom de veiligheid is in het geding.  

e. Het uitzicht voor de bewoners aan de Kruizemuntstraat 116 tot en met 126, wordt er 

zeker niet beter op! 

f. Mijn woning daalt ook in waarde. Als er twee identieke hoekwoningen zijn; de één met 

een ondergrondse container achter de woning en de andere woning zonder 

ondergrondse container. Welke woning zou u kiezen als u een woning wil kopen?  

Een NVM-makelaar uit Apeldoorn is bij mij geweest om de situatie te bekijken en hij gaf 

aan dat een container voor een waardedaling van mijn woning zorgt.  

g. Ik vind de gekozen plek ook niet evenredig t.o.v. de andere gekozen locaties in de buurt. 

Het zou beter zijn voor de vele bewoners die in onze zijstraat wonen om de 

ondergrondse container verderop te plaatsen. Bijvoorbeeld tussen de struiken, (naast de 

grasstrook) tussen de nummers 613 en 615. Geen van de bewoners heeft daar zicht op 

de container. Het is verder van alle woningen dan de nu geplande plaats. Voor de 

bewoners daar is het ook niet zo ver lopen naar de container. Ik denk ook dat zo'n plek 

niet zo gauw gebruikt gaat worden voor dumpen. Voor het doorgaande verkeer; voor 

mensen die niet bekend zijn in de wijk, is de container dan niet zo zichtbaar. Zelfs voor 

mensen achterin, die één zijstraat dichter bij het winkelcentrum wonen, is de plek die ik 

net noemde, nog dichterbij. 

h. Sowieso is die zijstraat (tussen de nummers 655 en 799) en dan verder achterin 

(richting bruggetje) een betere plek dan de geplande op de hoek bij nummer 653. 

Misschien is het plaatsen van een container zelfs nog beter als die geplaatst wordt door 

de bocht heen: Ik denk dan aan een plek in de groenstrook langs de Kruizemuntstraat ter 

hoogte van de Anijsstraat. Ook daarvoor geldt dan dat voor de bewoners de containers 

evenwichtiger ten opzichte van elkaar geplaatst zijn. 

 

Beoordeling 

a) 

 zie thematische beantwoording 3.3 en 3.10 

b) 

zie thematische beantwoording 3.4  

c) 

zie thematische beantwoording 3.2 

d) 
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zie thematische beantwoording 3.10 

e) 

zie thematische beantwoording 3.13 

f) en g) en h) 

De voorgestelde alternatieve locatie tussen de struiken bij de nummers 613 en 615 ligt aan 

een doodlopende weg en dat vanwege verkeersveiligheid (achteruitrijdende vrachtwagen van 

Circulus) ongewenst.  

De voorgestelde alternatieve locatie Kruizemuntstraat tussen de nummers 655 en 799 en 

dan verder achterin richting bruggetje ligt aan een doodlopende weg en dat vanwege 

verkeersveiligheid (achteruitrijdende vrachtwagen van Circulus) ongewenst.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.11.1  Containerlocatie BB070-1 (van 5) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 22-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend deze locatie te wijzigen.  

b. Deze locatie bevindt zich niet aan de achterzijde doch aan de voorzijde!! van ons 

huizenblok.  

c. Daarbij voorzien wij een rotzooi en stank voor onze deur.  

d.    Als alternatief: de parkeerplaats bij de kerk aan de Haagwinde. 

 

Beoordeling 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt in gewijzigde vorm opgenomen in het definitieve plaatsingsplan, namelijk aan 

de Haagwinde tussen Ratelaar en Zilverschoon.  

 

 

4.11.2  Containerlocatie BB070-2 (van 5) 

[…]  

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 22-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik teken bezwaar aan tegen de plaatsing van een ondergrondse container ter hoogte van 

de Ratelaar 45/47. 
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b. Ten eerste is dit de voorkant en toegang tot [XX]. Niet de achterzijde. 

c. Ten tweede verwacht ik overlast van stank, zodra de container wordt geopend en met 

name in de zomer. 

d. Ten derde verwacht ik dat er afval naast wordt gezet wat er niet in past of als de 

container vol zit.  

e. En dan nog een puntje, bij eventuele verkoop van mijn woning is zo een container voor 

mijn deur een minpunt, om het zo maar te noemen.  

f. Als alternatief: plaatsing op de parkeerplaats aan het doodlopende stuk van de Ratelaar 

of anders bij kerk aan de Haagwinde. 

 

Beoordeling 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt in gewijzigde vorm opgenomen in het definitieve plaatsingsplan, namelijk aan 

de Haagwinde tussen Ratelaar en Zilverschoon.  

 

4.11.3  Containerlocatie BB070-3 (van 5) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 24-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengt de volgende zienswijze in: 

a. In uw aankondiging om een ondergrondse container te plaatsen ter hoogte van Ratelaar 

45 zijn wij het niet eens met u. 

b. Deze locatie bevindt zich maar een paar meter van onze achtertuin. Vooral in de zomer 

lijkt ons dit niet gepast i.v.m. geuroverlast en eventueel achtergelaten vuilnis. 

c. Een betere locatie zou zijn bij het parkeerterrein van de voormalige Theresiakerk 

 

Beoordeling 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt in gewijzigde vorm opgenomen in het definitieve plaatsingsplan, namelijk aan 

de Haagwinde tussen Ratelaar en Zilverschoon.  

 

 

4.11.4  Containerlocatie BB070-4 (van 5) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 01-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 
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Reclamant brengt de volgende zienswijze in:  

a. Ik teken bezwaar aan tegen het, door de Gemeente Apeldoorn, voorgenomen plan een 

ondergrondse container te plaatsen ter hoogte van de Ratelaar 45/47.Een gegronde 

reden om de locatie te wijzigen is mijns inziens dat de ondergrondse container voor 

stank- overlast zal zorgen wanneer er zakken naast de container geplaatst worden op het 

moment dat de ondergrondse container vol zit. De zakken kunnen gaan lekken wat 

vervolgens ongedierte aan zal trekken. 

b. De ondergrondse container zal volgens het plan geplaatst worden aan de voorkant van 

de huizen. Aan de voorkant van je huis wil je geen zicht hebben op een ondergrondse 

container.  

c. En daarbij zal dit de waarde van de huizen die daar heel dichtbij gelegen zijn, niet ten 

goede komen. 

d. Ten aanzien van de buurt zal dit eventueel ook voor een verloedering van de buurt 

kunnen betekenen. 

e. Al met al voldoende reden om de locatie te herzien. Als alternatief zou gedacht kunnen 

worden aan de parkeerplaats bij de kerk aan de Haagwinde. 

 

Beoordeling 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt in gewijzigde vorm opgenomen in het definitieve plaatsingsplan, namelijk aan 

de Haagwinde tussen Ratelaar en Zilverschoon.  

 

 

4.11.5 Containerlocatie BB070-5 (van 5) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 04-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in 

a. Bij ons in de straat t.h.v. nr. 49 is een ondergrondse afvalcontainer gepland voor 

plaatsing. Hier ben ik beslist niet mee eens  

b.  Als deze vol is zakken ernaast .  

c. Katten en ongedierte die hier op af komen.  

d. Daarnaast stankoverlast in de zomer voor onze woningen. 

e. Plaatsing bij de kerk aan het begin van de straat is een betere optie. 

Ik hoop dat u het bovenstaande in de overweging zult nemen. 

 

Beoordeling 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt in gewijzigde vorm opgenomen in het definitieve plaatsingsplan, namelijk aan 
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de Haagwinde tussen Ratelaar en Zilverschoon.  

 

 

4.12.1  Containerlocatie BB071-1 (van 1) 

[…] 

Ook gemachtigd namens: 

[…] 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 14-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Als bewoners van de Fugastraat zijn wij directe belanghebbenden bij het ontwerpbesluit 

dat een ondergrondse container voorziet in de groenvoorziening van de Fugastraat. 

Hiermee tekenen wij, allen bewoners van de Fugastraat, unaniem bezwaar aan tegen dit 

besluit en verzoeken wij de plannen aan te passen.  

b. Het algemeen belang van de Fugastraat komt in het gedrang. 

De Fugastraat is de meest voor de hand liggende toegangsweg voor Cavatinestraat, 

Rhapsodiestraat, Serenadestraat en in zekere mate ook voor Nocturnestraat, 

Oratoriumstraat, Aubadestraat en andere aangrenzende straten. Goede doorstroming en 

veiligheid van deze “entree” en de kwaliteit van deze openbare ruimte is in het belang 

van de inwoners van alle omliggende straten.  

Kijkend naar het huidige algemeen belang van de Fugastraat als “entree”, zijn wij van 

mening dat :  

• het belang van de toegangsfunctie zwaarder weegt dan die van een afval 

inzamelpunt;  

• de functies van toegangsweg en afvalinzamelpunt niet samengaan op deze 

specifieke locatie;  

• er andere locaties zijn die het algemeen belang van afval inzamelen minstens zo 

goed zullen dienen, zowel op gemeenteniveau (bijv. kosten) als buurtniveau 

(meer centrale positie).  

c. Locatie container is niet conform de vastgestelde beleidsregels 

In de ‘Beleidsregels locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval’ worden 

een zestal lokale factoren gespecificeerd die “bepalen of een locatie meer of minder 

geschikt is”:  

• 1. de fysieke mogelijkheid om een container te plaatsen;  

• 2. de beschikbare werkruimte voor het inzamelvoertuig;  

• 3. de veiligheid en doorstroming;  

• 4. de bescherming van het milieu;  

• 5. de kwaliteit van de openbare ruimte;  

• 6. het voorkomen van schade aan andere objecten.  

Punten 1, 2 en 6 bepalen in feite of het fysiek en praktisch mogelijk is om een container 

te plaatsen en legen met een inzamelvoertuig. Meerdere alternatieve locaties in de 

directe omgeving zouden in aanmerking komen op basis van deze drie criteria. Dit wekt 

de indruk dat een of meerdere van de overige punten doorslaggevend zijn geweest om 

voor de Fugastraat te kiezen, terwijl juist die overige punten de kern vormen om bezwaar 

te maken tegen deze specifieke locatie. Veiligheid en doorstroming van het verkeer  

d. Deze factoren worden in de beleidsregels toegelicht aan de hand van de volgende 
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voorbeelden:  

 

De veiligheid en de doorstroming 

De container wordt zo geplaatst dat er sociale controle mogelijk is 

Er wordt rekening gehouden met de verkeerssituatie ter plaatse (vormgeving, soorten en aantallen 

weggebruikers), onder andere de ruimte die voor voetgangers ter beschikking blijft.  

Bij voorkeur is het niet nodig dat het inzamelvoertuig achteruit rijdt om bij de locatie te komen of de locatie 

weer te verlaten. 

Het inzamelvoertuig moet veilig bij de containerlocatie kunnen stoppen en blijven stilstaan, zonder dat het 

voertuig de totale doorstroming blokkeert. 

 

e. Hoewel wij ons primair zorgen maken om de verkeersveiligheid, geeft het 

eerstgenoemde voorbeeld aanleiding tot de volgende opmerking: uitgerekend deze 

locatie is een “anonieme” plek waar directe omwonenden geen zicht op hebben. Dit trekt 

verdachte situaties en personen aan, waarvan in het verleden ook melding is gemaakt bij 

de politie. Risico op het dumpen van afval is hier relatief groot.  

f. Verkeersveiligheid niet gewaarborgd 

In de beleidsregels wordt gerefereerd naar een uitspraak van de Raad van State en 

aangegeven dat “het college [moet] kunnen aantonen dat zij bij het bepalen van een 

locatie van een ondergrondse container betekenis heeft toegekend aan de betrokken 

belangen, zoals de gevolgen voor de omwonenden en de verkeersveiligheid.” Plaatsing 

van container BB071 op deze locatie maakt de al lastige verkeerssituatie aan de kruising 

Anklaarseweg-Fugastraat nog complexer en daarmee onveiliger. Dit ontwerpbesluit 

druist ons inziens in tegen eerdere uitspraken van de Raad van State.  

 

Verkeerssituatie vanaf de Anklaarseweg gezien 

 

Vanaf de Anklaarseweg (50 km/u) rijdt gemotoriseerd verkeer de Fugastraat (30km/u) in 

over een fietspad, dat aan een zijde niet parallel aan de weg loopt. Dit vergt extra 

aandacht om geen fietsers (bijv. e-bikes) over het hoofd te zien. Het is onverantwoord om 
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de aandacht van deze automobilisten af te leiden naar eventuele activiteit of stilstaand 

verkeer voor de afvalcontainers. Vergelijkbare situaties doen zich momenteel voor als 

bewoners hun auto in de Fugastraat parkeren om hun post in de brievenbus aan de 

Anklaarseweg te doen (zie foto hierboven om hier een beeld bij te krijgen).  

 

Verkeersituatie vanaf de Fugastraat gezien 

 

Naast de verkeersveiligheid van weggebruikers, zijn er risico’s voor de gebruikers van de 

container die naar verwachting vooral in de eerder genoemde straten woonachtig zullen 

zijn. Diegenen die hun afval met de auto naar de container rijden, zullen of de auto 

parkeren op de verkeerde weghelft (links op de foto boven) of op de rechter weghelft, om 

vervolgens over de rijbaan over te steken. Dit zal in combinatie met het in- en uitrijdende 

verkeer gevaarlijke situaties kunnen opleveren.  

g. Doorstroming hoofdtoegangsweg in het geding 

In de beleidsregel staat dat het inzamelvoertuig op de locatie moet kunnen stilstaan, 

zonder het verkeer te blokkeren. De plaatsing van deze container zal wel tot opstopping 

leiden door de combinatie van stilstaande voertuigen van gebruikers en de inzameldienst 

en geparkeerde auto’s. Het verkeer zal moeten wachten of rijden. Na de geplande 

afsluiting van de Anklaarseweg, zullen zij nog verder moeten omrijden via de 

Symfoniestraat, Anklaarseweg en Sluisoordlaan. Als bewoners behouden wij graag de 

mogelijkheid om te parkeren aan de weg, zoals we later nader toelichten.  

 

Geplande afsluiting Anklaarseweg 
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h. Afvalinzamelpunt ingetekend in de groenstructuur: Groene Mal.  

      De beleidsregels zijn duidelijk als het gaat om de impact op het milieu.  

De bescherming van het milieu 

Containers worden bij voorkeur niet in de nabijheid van bomen geplaatst, om schade aan het wortelstelsel 

van de boom te voorkomen. 

Bij voorkeur wordt plaatsing van containers in groenvoorzieningen voorkomen, 

 

In raadbesluit Nr. 33-2017 heeft de gemeente Apeldoorn de Groenstructuurkaart 

Apeldoorn vastgesteld “als toetsingskader voor groene kwaliteit bij ontwikkeling en 

beheer van de leefomgeving”. Op de groenstructuurkaart die voor en ten tijde van de 

vaststelling is gepubliceerd, is loopt de Groenstructuur aan de noordzijde van de 

Anklaarseweg door tot aan de Fugastraat. Net als de meeste van Apeldoorn hechten wij 

veel waarde aan groen, niet alleen op de Veluwe maar ook in onze straat. Daarom 

hebben wij de vaststelling van de Groenstructuur als zeer wenselijk ontvangen en willen 

wij er nu op vertrouwen dat de gemeente handelt naar de waarde van groen in de stad.  

 

 

 

i. Aantasting van de kwaliteit van de openbare ruimte  

De Fugastraat, de entree van onze straat en buurt en de kwaliteit van deze openbare 

ruimte wordt voor een groot deel bepaald door deze groenvoorziening. Het plaatsen van 

de container verstoord de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedere ontwikkeling zou ten 

gunste (en niet ten nadele) van de kwaliteit moeten zijn, zoals dit ook is verwoord in het 

groenbeleid van de gemeente.  

j. Bezwaren op basis van individuele belangen 

Als eigenaren en bewoners van de Fugastraat hebben we ook bezwaren op basis van 

individuele argumenten tegen de komst van de container:  

• Container BB071 is ingetekend op een groenvoorziening grenst aan het perceel van 

Fugastraat 4 en tegenover Fugastraat 1 en 3. Wij zijn van mening dat dit voor ons 

meer nadelen dan voordelen met zich meebrengt. We vrezen vooral voor overlast 

van gebruikers en de inzameldienst, hinder bij het in- en uitrijden van ons erf, 

gedumpt of zwervend afval en ongedierte dat daardoor aangetrokken wordt. Dit doet 

niet alleen af aan ons woonplezier, maar ook de waarde van onze woningen. Hetzij 
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door feitelijke overlast of door de perceptie van potentiele kopers met betrekking tot 

de aanwezigheid van een ORAC.  

• Wij hebben en houden graag de mogelijkheid om te parkeren aan de weg zoals dat 

nu kan. Op dit moment kan dat praktisch gezien op een beperkt aantal locaties 

zonder het verkeer te belemmeren of onze overburen te hinderen bij het in- en 

uitrijden van hun oprit. Met de plaatsing van de container zullen deze praktische 

parkeermogelijkheden verdwijnen of tot blokkade van het verkeer leiden. Een 

parkeerverbod zouden we onacceptabel vinden.  

  

Parkeermogelijkheden Fugastraat  

 

 

 

Toelichting van de vlakken:  

   Rood: parkeren niet toegestaan/mogelijk i.v.m. uitrit of nabijheid bocht/kruising  

   Geel: belemmering bij het in/uitrijden of het doorgaand verkeer ri. Anklaarseweg  

   Groen: de enige 2 praktische parkeervlakken, waarvan 1 t.h.v. de beoogde ORAC  

 

k. Wij vinden het niet aan ons om alternatieve locaties aan te wijzen en toetsen, maar 

 doen graag een aantal suggesties op basis van onze kennis van de wijk: 

 

Aan of op het terrein van de Shell aan de Anklaarseweg  
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Op of aan het veldje bij Aubadestraat/Cavatinestraat  

  

 

 

 

Diverse locaties aan de Rhapsodiestraat , bijv. naast voetpad Spinozastraat. 

 

 
 

Diverse locatie Rhapsodiestraat, bijv .tegenover inrit achtergelegen garage. 
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Diverse locaties Rhapsodiestraat, bijv aan of tegenover het speelveldje 

 

 

Op basis van de hierboven genoemde punten, verzoeken wij de gemeente om haar 

voorgenomen besluit ten aanzien van container BB071 te herzien en de uitvoerplannen te 

staken totdat zij een alternatieve, geschikte locatie heeft gevonden in lijn met het hiervoor 

vastgestelde beleid. Uiteraard bent u welkom om de situatie en het bezwaar op locatie met 

ons te bespreken.  

  

Beoordeling 

a) en b) 

De Fugastraat is een 30 km zone met een zodanige wegbreedte dat er geen totale blokkade 

optreedt, als het voertuig van Circulus of een andere auto daar stilstaat. wegbreedte. In een 

30 km zone staat de doorstroming niet centraal Zie verder thematische beantwoording 3.1 en 

3.10  

c) en d) 

De beleidsregels kennen drie soorten criteria, de lokale situatie is één van de criteria, die 

gezamenlijk bepalen of een locatie meer of minder geschikt is. 

e) 

Er is voldoende sociale controle, omdat de bewoners van de achtergelegen wijk juist van de 

Fugastraat gebruik maken. 

f) 

zie thematische beantwoording 3.10. Juist bij het verlaten van de Anklaarseweg is de 

snelheid laag. 

g) 

zie thematische beantwoording 3.1 

h) 

Er is rekening gehouden met de bomen en het wortelstelsel van de bomen. Het gaat over 

een voorkeur. 

i) 

zie thematische beantwoording 3.5  

j) 

zie thematische beantwoording 3.5  

zie thematische beantwoording 3.13 

k) 

De voorgestelde alternatieve locatie op het terrein van de Shell aan de Anklaarseweg is geen 

gemeentegrond. 
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De voorgestelde alternatieve locatie op of aan het veldje Aubadestraat/Cavatinestraat is niet 

geschikt vanwege de twee grote bomen. 

De voorgestelde alternatieve locaties Rhapsodiestraat liggen niet centraal, niet in het zicht 

(voetpad Spinozastraat) of in het zicht van woningen of in een talud. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.13.1  Containerlocatie BB072-1 (van 1) 

 […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 13-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Hierbij maak ik bezwaar tegen plaatsing van de ondergrondse container [XX] aan het 

begin van de Oratoriumstraat 2: 

b. Uitzicht op een mooi stukje groen met vijverpartij daar achter en verwacht door plaatsing 

van deze container dit uitzicht kwijt te raken. 

c. De verwachte overlast die dit gaat veroorzaken door extra verkeer en lawaai en 

vervuiling in de vorm van zwerfafval naast de container in deze rustige straat  

d. Er staat er al een container in het kaartje getekend aan het eind van de Oratoriumstraat 

hoek Anklaarseweg waarbij de afstand vrij kort is. 

e. Ik hoop dat U een meer geschikte plek voor deze container kunt vinden, b.v. meer naar 

het noordwesten waar geen containers staan ingetekend (Operettestraat, 

Nijbroekseweg). 

Hoop op een positief besluit voor een andere plaatsing van deze container met de 

vervuilende overlast die dit gaat veroorzaken, (zwerfafval naast container). 

 

Beoordeling 

a) en b) 

zie thematische beantwoording 3.5 

c) 

Zie thematische beantwoording 3.1 en 3.2 en 3.10 

d) 

Dit betreft locatie BB071 (Fugastraat) 

e) 

De voorgestelde alternatieve locaties meer richting Operettestraat zijn onderzocht, maar er is 

geen betere locatie gevonden.  

De voorgestelde alternatieve locaties meer richting Nijbroekseweg zijn onderzocht, maar er is 

geen betere locatie gevonden.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 
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4.14.1  Containerlocatie BB073-1 (van 1)  

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 18-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in:  

a. Wij verzoeken container locatie BB073 / Musicalstraat ter hoogte van nummer 53 te laten 

vervallen of een andere locatie te kiezen. Redenen: 

b. Als bewoners [XX] zien we vanuit het raam meteen de containers, het zit dus  

meteen in zichtzijde voor ons.  

c. Daarnaast voorzien wij erg gevaarlijke verkeerssituaties op de plek in de woonwijk. Er  

komt dan auto verkeer om de vuilniszakken weg te brengen die de weg blokkeren, of 

parkeren daar waar geen parkeerplek is en gezien die zijstraat ook vaak zullen keren via 

die zijstraat om dezelfde weg weer terug te nemen. Die zijstraat is bedoeld voor 

bestemmingsverkeer en fietsers. Die hoek is alleen voor dat verkeer toegerust. 

d. Er wonen hier veel kleine kinderen in de buurt die graag veilig buitenspelen.  

e. Veiliger is om de containers te plaatsen aan begin van de straat te plaatsen. Bv. begin 

Musicalstraat vanaf Symfoniestraat.  

 

Beoordeling 

a) en b) 

zie thematische beantwoording 3.5 

c) en d) 

zie thematische beantwoording 3.10  

e) 

De wijk is nog in ontwikkeling. Op dit moment zien we geen geschiktere locatie.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het ontwerp plaatsingsplan voor de locatie 

wordt ongewijzigd opgenomen in het definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.15.1  Containerlocatie BB077-1 (van 1) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 13-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik ben tegen het plaatsen van een container aan het begin van de Ridderzwam.  

b. Deze bewoners kunnen hun afval prima dumpen aan de Korrelhoed die op loopafstand 

ligt. 

c. Ook met de aanbouw van de nieuwe huizen lijkt het me verstandig om het meer in het 

midden en naar achteren te verplaatsen. Denk aan “honingzwam”. 
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Beoordeling 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, waarbij ook de 

beschikbare capaciteit van al in de buurt aanwezige containers is betrokken. 

 

Conclusie  

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt niet opgenomen in het definitieve plaatsingsplan.  

 

 

4.16.1  Containerlocatie BB078-1 (van 1) 

[…] 

Treedt als gemachtigde op namens: 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 30-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Na de informatieavond van de gemeente en Circulus, is duidelijk geworden dat de 

plaats van de ondergrondse container aan de Korrelhoed, recht tegenover onze huizen 

zal zijn. Namens bovengenoemde huishoudens maken wij bezwaar tegen de plaatsing 

van een ondergrondse container aan de Korrelhoed, om de volgende redenen: 

b. Het uitzicht van ons gaat zeer belemmerd worden. Wij zullen direct uitzicht hebben op 

de container en dit is onacceptabel. Wij zijn bewust gaan wonen waar we wonen in 

verband met de ruimte en natuur (grasvelden) voor ons huis.  

c. Daarnaast kan de plaats van de ondergrondse container voor een gevaarlijke 

verkeerssituatie zorgen. Het stoppen met de fiets of de auto om afval weg te gooien op 

de plaats van de container die nu wordt aangegeven, is uitermate gevaarlijk omdat er 

dan midden op of rondom een kruising gestopt gaat worden.  

d. Ook is het niet handig/goed oversteken voor voetgangers naar de plaats van de 

container hoe die nu op de planning staat, aangezien er een stoep ontbreekt en 

voetgangers dus lukraak moeten oversteken.  

e. En als laatste punt maken wij ons (ernstig) zorgen over mogelijke overlast i.v.m. zakken 

en spullen die wellicht naast de containers geplaatst zullen gaan worden, dit is helaas 

op andere plekken geregeld het geval en bevordert het woonplezier allerminst. En al 

helemaal als die overlast dus direct voor onze huizen zal plaatsvinden.  

f. Aangezien ons is verteld (informatieavond) dat er rond de Korrelhoed sowieso een 

container moet komen, hebben wij naast ons bezwaar ook nagedacht over een 

alternatief.  

g. Het zou al veel schelen als de container in het midden van de vluchtheuvel 

Korrelhoed/Ridderzwam geplaatst zou worden, of verderop in de Korrelhoed na de 

vluchtheuvel (dus aan de andere kant van waar het nu gepland staat). Dan wordt ons 

uitzicht niet zodanig belemmerd als nu wat betreft de plaatsing. Alleen blijft dan de 

onveilige verkeerssituatie wel hetzelfde. 

h. Een ander alternatief is om de container te plaatsen op of rond een van de 

parkeerplaatsen van de zwarte sociale huurwoningen aan de Korrelhoed. Daar is 
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genoeg plek en niemand heeft dan het directe uitzicht op de container en dan kan er 

ook geen gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. Die laatste optie zou in die zin dan dus 

het meest ideaal zijn. 

 

Beoordeling 

a) en b) 

zie thematische beantwoording 3.5 

c) en d) 

zie thematische beantwoording 3.10 

e)  

zie thematische beantwoording 3.2 

f) en g) 

de voorgestelde alternatieve locatie in het midden van de vluchtheuvel is gelet op de 

verkeersveiligheid geen betere locatie. 

de voorgestelde alternatieve locatie bij de huurwoningen aan de Korrelhoed is geen betere 

locatie. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.17.1  Containerlocatie BB083-1 (van 1)  

 […] 

 Treedt ook op als gemachtigde namens:  

 […] 

 […] 

 […] 

 […] 

 […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 07-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienwijze in: 

a. Ik verzoek, mede namens de bewoners van bovengenoemde adressen, te kijken naar 

een andere locatie c.q. omgekeerde plaatsing van de BB083.  

b. Als u BB082 (hoek Eikepagelaan-Oranjetipje) in het ontwerp plaatsingsplan bekijkt staat 

deze wel aan een uitvalsweg en half in een Wadi, is er geen plaatsingsmogelijkheid aan 

de Eikepagelaan (uitvalsweg, bijvoorbeeld tegenover nummers 70/72 is een verhoogd 

stuk groen) in de groenstrook tussen het Boomblauwtje en Heideblauwtje of in de 

groenstrook tussen het Heideblauwtje en Icarusblauwtje. Hier zijn genoeg 

verhogingen/gelijkende locaties voor plaatsing?! 

c. In de beleidsregels staat onder andere ‘gelegen aan uitvalswegen’ dus niet in een 

gesloten en beschermde speelomgeving voor kinderen als ons hofje waar de beoogde 

locatie ook nog eens in een zeer versmalde doorgang voor verkeer wordt geplaatst. 

d. Voldoende werkruimte’ plus ‘geen blokkering van doorstroming’ gaat niet op volgens de 

beleidsregels. In het ontwerp plaatsingsplannen zie ik namelijk alle ondergrondse 

containers aan uitvalswegen en niet in besloten hofjes staan. 
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e. Daarnaast vermeldt u op de gemeente-site ‘deze komen op centrale, goed bereikbare 

plekken, zoals bijvoorbeeld winkelcentra’.  

f. Gezien de locatie van BB083 wordt het restafval van het Boomblauwtje, Heideblauwtje, 

Icarusblauwtje en een groot deel van de Eikepagelaan hier gestort, dus extra 

verkeershinder, trillingshinder ook bij legingen,  

g. Geurhinder (vaak westerwind, dus onze kant op ondanks dubbele rubberafdichting!),  

h. Zwerfvuil. 

i. Parkeerperikelen en gevaarlijke situaties voor onze spelende kinderen.  

j. Als blok willen we ook gaan kijken naar planschade mocht de ondergrondse container 

toch t.z.t. op de huidige beoogde locatie worden geplaatst. 

 

Beoordeling 

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, die tot een ander 

locatie heeft geleid. 

  

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt in gewijzigde vorm opgenomen in het definitieve plaatsingsplan, namelijk aan 

de T-splitsing Heideblauwtje komend vanaf de Eikepagelaan. 

 

 

4.18.1 Containerlocatie BB089-1 (van 1) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op een inloopbijeenkomst (niet gedateerd). 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Verzoekt om een alternatieve locatie voor deze container. Redenen: 

b. Het veld waar de container is gepland is ons buurtveldje waar feesten worden gehouden 

(tenten) en door kinderen op wordt gespeeld. Op het feest van 28 september jl. hebben 

wij er al buurt erover gehad.  

c. Suggestie: wat de buurt betreft komt de container op de hoek P.W.A en Ritbroekstraat 

naast Ritbroekstraat 62 t.o.v. Ritbroekstraat 65/67 

 

Beoordeling 

a) en b)  

Op basis van de argumenten heeft een heroverweging plaatsgevonden, die tot een ander 

locatie heeft geleid. 

c) De voorgestelde alternatieve locatie hoek P.W.A.-Laan Ritbroekstraat naast Ritbroekstraat 

62 tegenover Ritbroekstraat 65/67 ligt te dicht bij het kruispunt Ritbroekstraat/P.W,A.-Laan 

(net na de bocht) en is wat betreft de verkeersveiligheid niet gewenst. 

 

Conclusie. 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: het ontwerp plaatsingsplan voor de 

locatie wordt in gewijzigde vorm opgenomen in het definitieve plaatsingsplan, namelijk aan 

de Waterloseweg tussen Groenewoud en Prins Willem Alexanderlaan.  
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4.19.1 Containerlocatie BB093-1 (van 5) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 19-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik wil mijn zorg en bezwaar kenbaar maken voor de plaatsing van container BB093. De 

plaats van de container is dicht bij de bewoning en geeft ons als bewoners overlast in de 

vorm van: 

b. Naast de container gedumpte vuilniszakken die mogelijk ongedierte aantrekken. 

c. Stankoverlast. 

d. Geluidsoverlast van het dumpen van afval, alsmede van het legen van de container. 

e. Voor de deur geparkeerde auto’s van personen die afval wegbrengen. Minder 

parkeerruimte voor de aanwonenden.  

f. Bovendien is de beoogde plaats van de container dichtbij een slecht overzichtelijke bocht 

waar veelvuldig (te) hard gereden wordt. Het parkeren van de auto om afval weg te 

gooien zorgt voor nog minder overzicht en vergroot de kans op aanrijdingen.  

g. Daarbij komt dat dit stukje groen veelvuldig gebruikt wordt door kinderen uit de buurt 

omdat dit, vanwege het doodlopende stuk, relatief veilig is. Met de komst van een 

container kunnen de kinderen daar niet meer spelen en wordt hun speelruimte erg 

beperkt.  

h. Suggestie (en dringend verzoek) voor een andere locatie is op het stuk groen naast 

Socratesstraat 172, tegenover nr. 63. Hier heeft in het verleden ook een papier-container 

gestaan. 

 

Beoordeling 

a) 

zie thematische beantwoording 3.5 

b) 

zie thematische beantwoording 3.2 

c) 

zie thematische beantwoording 3.4 

d) 

zie thematische beantwoording 3.3 

e) en f) 

zie thematische beantwoording 3.10 

g) 

de container neemt inclusief grondplaat circa 4 m2 in. 

h)  

De voorgestelde alternatieve locatie naast Socratesstraat 172 is niet geschikt vanwege 

kabels en leidingen en bomen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 
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4.19.2  Containerlocatie BB093-2 (van 5) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 17-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik ben van mening dat van een container op deze locatie zonder twijfel voor 

(onderstaande) overlast zorgen:  

b. De schaarse parkeergelegenheid wordt verder gereduceerd, aangezien er daar er niet  

meer op stoep kan worden geparkeerd. 

c. Ook zullen bewoners uit de omgeving hun auto's tijdelijk parkeren voor onze deur, om 

hun vuilniszakken weg te gooien. 

d. Er zullen vuilniszakken naast de container worden gedumpt, met alle denkbare gevolgen 

van dien. 

e. De stankoverlast van afval. 

f. Geluidsoverlast van het dumpen van afval, alsmede van het legen van de container. 

g. Aantrekken van ongedierte. 

h. Ons uitzicht wordt aanzienlijk verstoord. Zowel door een container als door alle bewoners 

die hun vuilniszakken voor onze deur kwijt moeten. 

i. Dit stukje groen wordt veelvuldig gebruikt door de kinderen uit de buurt, omdat dit 

vanwege het doodlopende stuk, relatief veilig is. Met de komst van een container kunnen 

we onze kinderen daar (en voor de deur) niet meer laten spelen. 

j. Ook zal de auto om deze container te legen, niet veilig kunnen staan en niet kunnen 

staan zonder flinke overlast te veroorzaken aan het verkeer. 

k. Een container zo voor de deur, zal zeker een negatieve invloed hebben op de waarde 

van het huis. Dit zou voor ons immers ook een reden zijn om een huis niet te kopen. 

l. Suggestie (en dringend verzoek) voor een andere locatie is op het stuk groen naast 

Socratesstraat 172, tegenover nr. 63. Hier heeft in het verleden ook een (papier)container 

gestaan. 

 

Beoordeling 

a) en b) 

in de beoordeling is geen rekening gehouden met het op de stoep parkeren van voertuigen. 

c) 

zie thematische beantwoording 3.10 

d) 

zie thematische beantwoording 3.2 

e) 

zie thematische beantwoording 3.4 

f) 

zie thematische beantwoording 3.3  

g) 

zie thematische beantwoording 3.2 

h) 

zie thematische beantwoording 3.5 

i) 

de container neemt inclusief grondplaat circa 4 m2 in. 
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j) 

zie thematische beantwoording 3.9 

k) 

zie thematische beantwoording 3.13 

l) 

De voorgestelde alternatieve locatie naast Socratesstraat 172 is niet geschikt vanwege 

kabels en leidingen en bomen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.19.3  Containerlocatie BB093-3 (van 5)  

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 17-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik ben van mening dat een container op deze locatie zonder twijfel voor (onderstaande) 

overlast zorgen:  

b. De schaarse parkeergelegenheid wordt verder gereduceerd, aangezien er daar er niet 

meer op stoep kan worden geparkeerd. 

c. Ook zullen bewoners uit de omgeving hun auto's tijdelijk parkeren voor onze deur, om 

hun vuilniszakken weg te gooien. 

d. Er zullen vuilniszakken naast de container worden gedumpt, met alle denkbare gevolgen 

van dien. 

e. De stankoverlast van afval. 

f. Geluidsoverlast van het dumpen van afval, alsmede van het legen van de container.  

g. Aantrekken van ongedierte. 

h. Ons uitzicht wordt aanzienlijk verstoord. Zowel door een container als door alle bewoners 

die hun vuilniszakken voor onze deur kwijt moeten. 

i. Dit stukje groen wordt veelvuldig gebruikt door de kinderen uit de buurt, omdat dit 

vanwege het doodlopende stuk, relatief veilig is. Met de komst van een container kunnen 

we onze kinderen daar (en voor de deur) niet meer laten spelen.  

j. Ook zal de auto om deze container te legen, niet veilig kunnen staan en niet kunnen 

staan zonder flinke overlast te veroorzaken aan het verkeer. 

k. Een container zo voor de deur, zal zeker een negatieve invloed hebben op de waarde 

van het huis. Dit zou voor ons immers ook een reden zijn om een huis niet te kopen. 

l. Suggestie (en dringend verzoek) voor een andere locatie is op het stuk groen naast 

Socratesstraat 172, tegenover nr. 63. Hier heeft in het verleden ook een 

(papier)container gestaan. 

 

Beoordeling 

a) en b) 

niet beoordeeld 

c) 

zie thematische beantwoording 3.10 
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d) 

zie thematische beantwoording 3.2 

e) 

zie thematische beantwoording 3.4 

f) 

zie thematische beantwoording 3.3  

g) 

zie thematische beantwoording 3.2 

h) 

zie thematische beantwoording 3.5 

i) 

de container neemt inclusief grondplaat circa 4 m2 in. 

j) 

zie thematische beantwoording 3.9 

k) 

zie thematische beantwoording 3.13 

l) 

De voorgestelde alternatieve locatie naast Socratesstraat 172 is niet geschikt vanwege 

kabels en leidingen en bomen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.19.4 Containerlocatie BB093-4 (van 5) 

[…] 

  

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 19-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik ben van mening dat een container op deze locatie zonder twijfel voor (onderstaande) 

overlast zorgen:  

b. De schaarse parkeergelegenheid wordt verder gereduceerd, aangezien er daar er niet 

meer op stoep kan worden geparkeerd. 

c. Ook zullen bewoners uit de omgeving hun auto's tijdelijk parkeren voor onze deur, om 

hun vuilniszakken weg te gooien. 

d. Er zullen vuilniszakken naast de container worden gedumpt, met alle denkbare gevolgen 

van dien.  

e. De stankoverlast van afval. 

f. Geluidsoverlast van het dumpen van afval, alsmede van het legen van de container. 

g. Aantrekken van ongedierte. 

h. Ons uitzicht wordt aanzienlijk verstoord. Zowel door een container als door alle bewoners 

die hun vuilniszakken voor onze deur kwijt moeten. 

i. Dit stukje groen wordt veelvuldig gebruikt door de kinderen uit de buurt, omdat dit 

vanwege het doodlopende stuk, relatief veilig is. Met de komst van een container kunnen 

we onze kinderen daar (en voor de deur) niet meer laten spelen.  

j. Ook zal de auto om deze container te legen, niet veilig kunnen staan en niet kunnen 
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staan zonder flinke overlast te veroorzaken aan het verkeer.  

k. Een container zo voor de deur, zal zeker een negatieve invloed hebben op de waarde 

van het huis. Dit zou voor ons immers ook een reden zijn om een huis niet te kopen. 

l. Suggestie (en dringend verzoek) voor een andere locatie is op het stuk groen naast 

Socratesstraat 172, tegenover nr. 63. Hier heeft in het verleden ook een papier-container 

gestaan. 

 

Beoordeling 

a) en b) 

niet beoordeeld 

c) 

zie thematische beantwoording 3.10 

d) 

zie thematische beantwoording 3.2 

e) 

zie thematische beantwoording 3.4 

f) 

zie thematische beantwoording 3.3  

g) 

zie thematische beantwoording 3.2 

h) 

zie thematische beantwoording 3.5 

i) 

de container neemt inclusief grondplaat circa 4 m2 in. 

j) 

zie thematische beantwoording 3.9 

k) 

zie thematische beantwoording 3.13 

l) 

De voorgestelde alternatieve locatie naast Socratesstraat 172 is niet geschikt vanwege 

kabels en leidingen en bomen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 

 

4.19.5 Containerlocatie BB093-5 (van 5) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 19-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 

a. Ondanks dat wij positief zijn over de ontwikkelingen m.b.t. recycling en het toe werken 

naar minder afval, vinden wij de locatie van deze container onverstandig. Ik wil bezwaar 

maken tegen het plan om aan de Socratesstraat op het grasveld een vuilcontainer te 

plaatsen. 

b. De geplande locatie is het enige grasveld in deze straat waar kinderen kunnen spelen. 

Dit doen zij, met name onze eigen kinderen, dan ook veelvuldig.  
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c. Eerder hebben wij met de gemeente en de wijkraad al contact opgenomen dat er zorgen 

zijn over de veiligheid. Auto’s rijden hard en scheuren door de bocht. Dat in deze bocht 

amper ongelukken zijn gebeurd is een wonder. Onlangs is onze zoon bijna aangereden 

door een auto.  

d. Wij zijn met de wijkraad in gesprek om te beoordelen of er op dit grasveld een 

afgebakend speelveld gecreëerd kan worden middels een laag hek (zodat de kinderen 

de straat niet impulsief op kunnen rennen in de bocht) en een aantal speeltoestellen. 

Hiervoor ben ik nu handtekeningen aan het verzamelen. Wij hopen dat door de komst 

van een afgebakend speelveldje het buitenspelen voor onze en andere buurtkinderen 

eindelijk op veilige wijze kan gebeuren. 

e. Met de komst van vuilcontainers verwachten wij een toename van onveiligheid: 

• Auto’s die in de bocht of tegen het veld aan stil staan zodat de bestuurder afval kan 

weggooien.  

• Toename verkeer via deze bocht 

• Minder overzicht voor kinderen of ze de straat veilig over kunnen steken 

• Minder overzicht voor bestuurders of er kinderen de straat opschieten  

• Afval dat naast de containers wordt gedumpt, mogelijk inclusief glas etc. 

• Ongedierte als ratten die afkomen op het vuil en dus de rest van het veldje mogelijk 

vervuilen. 

f. Ook zijn de parkeerplekken al schaars en zal dit alleen maar erger worden door het 

plaatsen van de containers.  

g. Wij zouden graag met u in gesprek willen om te bekijken of er in onze straat op een 

andere plek ruimte is voor de containers en daar minder overlast wordt ervaren. 

 

Beoordeling 

a) en b) 

niet beoordeeld 

c) 

zie thematische beantwoording 3.10 

d) 

de container neemt inclusief grondplaat circa 4 m2 in. 

e) 

zie thematische beantwoording 3.10 

zie thematische beantwoording 3.2 

f) 

De container wordt niet geplaatst op een parkeerplaats. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.20.1 Containerlocatie BB095-1 (van 5) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 09-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 
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In verband met de voorgenomen plaatsing van een ondergrondse container in de 

Edelweisslaan tegenover nummer 5, zoals vermeld in Gemeenteblad nr. 218048, d.d. 5-09-

2019, onder code BB095, teken ik bezwaar aan tegen de locatie van deze ondergrondse 

container. Motivering: 

a. Aantasting van een mooi stukje groenstrook, met name conflict met sierstruiken; 

b. Belemmering van uitzicht voor bewoners op nummers 3, 5, 7 en 9;  

c. Overlast door stoppend verkeer recht tegenover oprit van nummers 5 en 7, op een toch al 

smalle straat;  

d. Overlast van gemorst vuil of dumping in geval van storing;  

e. Geluidsoverlast van bezoekers van de containers; 

 

Een goed alternatief om aan veel van de bovengenoemde bezwaren tegemoet te komen: 

Circa 40 meter verder in de bocht van Edelweisslaan – Goedewoningweg is een veel betere 

plek.  

• Vrijwel geheel buiten het zicht van aanwonenden; 

• Minder overlast aan bewoners door stoppende auto’s, vooral in de late avond en 

nacht; 

• Het ledigen van de containers door vuilniswagens gaat daar makkelijker en levert 

daar minder geluidshinder op voor de omwonenden; 

• De gevolgen van dumping van vuil in geval van storing zullen daar hinderlijk zijn.  

 

Op de bijgevoegde foto’s van de locatie is goed te zien dat de door ons voorgestelde 

locatie veel gunstiger is dan de door het programmateam geplande locatie. 
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Beoordeling 

a) en b) 

zie thematische beantwoording 3.5 

c) 

zie thematische beantwoording 3.10 

d) 

zie thematische beantwoording 3.2 

e) 

zie thematische beantwoording 3.3 

f) 

De voorgestelde alternatieve locatie bocht Edelweisslaan – Goede Woningweg ligt in een 

haakse bocht, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt.  

  

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.20.2 Containerlocatie BB095-2 (van 5) 

[…] 
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Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 11-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant maakt bezwaar tegen de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer aan de 

Edelweisslaan / Goedewoningweg in de wijk Orden. 

 

Beoordeling 

Niet beoordeeld, omdat niet duidelijk is wat het bezwaar is.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.20.3 Containerlocatie BB095-3 (van 5) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 11-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. De Edelweisslaan is te smal. 

b. Het wegdek Zanderijweg / Edelweisslaan is ongeschikt voor vrachtauto's. Dit is al diverse 

keren onder de aandacht gebracht. 

c. Container wordt geplaatst op zeer korte afstand van woonhuis nr. 5. 

d. Alternatief: in de grasstrook aan de Jachtlaan. 
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Beoordeling 

a) 

zie thematische beantwoording 3.1 

b) 

niet beoordeeld, de huidige vrachtauto van Circulus maakt ook gebruik van deze route  

c) 

zie thematische beantwoording 3.5 

d) 

De voorgestelde alternatieve locatie Jachtlaan is niet geschikt, omdat de Jachtlaan tot de 

hoofdwegenstructuur van Apeldoorn behoort. Op de hoofdwegen staat de doorstroming van 

het verkeer centraal.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.20.4 Containerlocatie BB095-4 (van 5) 

[…]  

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 11-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Verzoekt om een andere plek voor de container. 

b. Onoverzichtelijke weg en een smalle straat.  

c. Alternatief aan de Jachtlaan. 

 

Beoordeling 

a) en b) 

zie thematische beantwoording 3.10 

c) 

De voorgestelde alternatieve locatie Jachtlaan is niet geschikt, omdat de Jachtlaan tot de 

hoofdwegenstructuur van Apeldoorn behoort. Op de hoofdwegen staat de doorstroming van 

het verkeer centraal.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.20.5 Containerlocatie BB095-5 (van 5) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 11-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 
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a. Wij vinden de in rood aangegeven locatie van de nieuwe container t.o. woonhuis nummer 

5, totaal ongeschikt:  

b. De wegen om deze plek te benaderen zijn te smal voor druk autoverkeer; gevaarlijke 

bocht bovendien 

c. De bewoners van woningen met nr. 3, 5, 7 en 9 verliezen het zicht op het 

gemeenteplantsoen en krijgen overlast van rijdend en stoppend verkeer. 

d. Suggestie: de container is veel beter benaderbaar/bereikbaar voor afvalbrenger op een 

plek aan de jachtlaanzijde, en wel direct grenzen aan de aanwezige “doorsteek” met 

fiets/voet van de Jachtlaan naar de Edelweisslaan. In de directe nabijheid van de locatie 

is een parkeerstrook langs de Jachtlaan 

 

Beoordeling 

a) en b) 

zie thematische beantwoording 3.10 

c) 

zie thematische beantwoording 3.5 

d) 

De voorgestelde alternatieve locatie Jachtlaan is niet geschikt, omdat de Jachtlaan tot de 

hoofdwegenstructuur van Apeldoorn behoort. Op de hoofdwegen staat de doorstroming van 

het verkeer centraal.  

  

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 

 

 

4.21.1 Containerlocatie BB096-1 (van 1) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 11-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Op dit moment wordt een gebiedsvisie ontwikkeld voor het Wenums Beekdal. 

Projectleider hiervoor is [XX]. Te bereiken via [XX]. Historische kernlocatie in deze 

gebiedsvisie is de Wenumse watermolen. Elke ingreep in het Wenumse 

watermolenensemble leidt tot verstoring van het totaalbeeld. Er wordt en is al zo veel 

verstoord in het gebied door ingrepen, zonder dat er vanuit een geheel wordt gedacht. 

b. Vanuit deze gebiedsvisie kan het zijn dat op termijn de Oude Zwolseweg ter hoogte van 

de Watermolen wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Dat wordt overwogen 

om het Wenumse watermolenensemble te kunnen ontwikkelen tot historisch aantrekkelijk 

recreatieplaats en om het dorp Wenum verkeersluw te maken. De bereikbaarheid van de 

ondergrondse container aan de Astaweg wordt daardoor minder voor gemotoriseerd 

verkeer. 

c. De voorgestelde locatie ligt voor de Wenumers niet centraal. Daarvoor zou de locatie 

naar het westen moeten worden opgeschoven.  

d. Op de voorgestelde locatie is door de ontbrekende bebouwing en woningen in de directe 

omgeving geen sociale controle op het gebruik van de container. 

e. Mijn voorstel zou zijn de ondergrondse container te situeren op de hoek van de 
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Papagaaiweg en de Zwolseweg, tegenover bakkerij Breden op het terrein van de Gerfa. 

Het laat de mogelijkheid open om op termijn deze locatie uit te breiden met containers 

voor andere afvalstromen, het is centraal gelegen, het is makkelijk toegankelijk en de 

sociale controle op deze plaats is hoog. 

 

Beoordeling 

a) en b)  

In het ontwerp plaatsingsplan wordt niet vooruitgelopen op mogelijke, toekomstige situaties 

c) 

De voorgestelde alternatieve locatie meer naar het westen (Nieuwe Molenweg) is geen 

centrale locatie 

d) 

zie thematische beantwoording 3.2 

e) 

De grond is geen eigendom van de gemeente Apeldoorn. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 

 

4.22.1 Containerlocatie LU016 + BB044-1 (van 1) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 18-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 

a. Gelet op de versmalling van de Descartesstraat (fietspad) en de veiligheid voor de 

school- gaande kinderen de container plaatsen richting hoek Descartesstraat-

Pythagorasstraat zeker NIET naast de krantcontainer.  

b. De verkeerssituatie geeft nu al vaak ergernissen van ouders die de kinderen met de auto 

wegbrengen. En visite of mensen uit de buurt die de auto aan de weg hebben 

geparkeerd Wij bewoners op nr. 1 en kunnen lastig de uitrit uitrijden. Je zou denken dat 

de mensen uit de buurt gaan lopen met afval maar het tegendeel is waar. We zien het 

met de krantencontainer.  

c. Prima de ondergrondse container op de Descartesstraat. Er is een groot stuk waar de 

container kan staan .Om meer verkeershinder te voorkomen de plaatsing naar de hoek 

zoals hierboven. 

 

Beoordeling 

a) 

zie thematische beantwoording 3.10 en 3.11 

c)  

De voorgestelde alternatieve locatie meer naar de hoek is geen betere locatie vanwege de 

plaatsing te dicht bij het kruispunt. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De locatie wordt opgenomen in het 

definitieve plaatsingsplan. 
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4.23.1 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 07-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik ging er eigenlijk vanuit dat Meerveld een eigen container zou krijgen, Er wordt echter 

maar 1 container geplaatst voor heel Uddel, Meerveld en Nieuw Millingen. Wij moeten nu 

vanuit het buitengebied een heel eind rijden met de auto naar een locatie waar we anders 

nooit in de buurt komen. Dat is toch niet bepaald duurzaam te noemen? 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a) 

Er zijn twee restafvalcontainers en 1 luiercontainer. We zijn aan het onderzoeken om op twee 

andere locaties in Uddel restafvalcontainers te plaatsen.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: er wordt onderzocht om op twee andere 

locaties in Uddel restafvalcontainers te plaatsen. 

 

4.23.2 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 13-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik breng nu blik, glas en plastic weg. Dat moet met de auto, maar het stinkt niet. 

Restafval stinkt wel en wil ik lopend weg kunnen brengen en niet in mijn auto. 

b. Voorstel: Ik zie graag een container aan de Sleutelbloemstraat of aan Kanaal Noord, 

beiden zo dat ik met mijn afval op loopafstand van een van de containers ben. 

c. Graag meer informatie over wat de nieuwe plannen ons gaan kosten? Daar wordt niets 

over geschreven. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a) 

zie thematische beantwoording 3.11. 

b) 

zie thematische beantwoording 3.6 

Qua capaciteit is geen aanvulling nodig. Er staan al containers bij de Zonnedauw en in de 

Gentiaanstraat.  

c) 

Niet beoordeeld.  
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Conclusie 

De reactie c is deels geen zienswijze op een of meerdere ontwerp plaatsingsplannen 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

 

4.23.3 Plaatsing extra container(s) 

 […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 13-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Hierbij dien ik mijn bezwaar in op de volgende stukken: 

• Het Collegebesluit Recycleservice 2025: besluitvorming locaties ondergrondse 

containers voor huishoudelijk afval en 

• Het ontwerp-plaatsingsplan “Vrijgave voor inspraak ontwerp plaatsingsplannen 

ondergrondse containers voor huishoudelijk afval noordelijk Apeldoorn". 

b. Betreffende de wijk Welgelegen-Noord, tussen kruispunt de Tol en de Groenoordlaan en 

tussen de Deventerstraat en ten zuiden van het fietspad.  

In het ontwerp-plaatsingsplan dienen naar mijn mening meer ondergrondse containers 

geplaatst te worden in dit gebied. Er worden in dit gebied geen nieuwe containers 

geplaatst ter vervanging van de restcontainers maar gebruik gemaakt van de reeds 

bestaande ondergrondse containers bij hoogbouw. Is de capaciteit van deze twee 

containers voldoende om het restafval van dit deel van de wijk volledig te verwerken. Dat 

hoor ik graag van u.  

c. Voorstel: Graag zie ik tenminste containers bijgeplaatst worden rondom de Kersenlaan 

en de sporthal Welgelegen 

 

Beoordeling 

a) 

Niet beoordeeld. 

b) en c).  

zie thematische beantwoording 3.14 

 

Conclusie 

De reactie a. is geen zienswijze op een of meerdere ontwerp plaatsingsplannen.  

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

 

4.23.4 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 14-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om te reageren op het plaatsingsplan 

van de nieuwe containers. Ik zie dat er geen luiercontainer gepland staat op het nieuwe 
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winkelcentrum Anklaar. Het zou mij eigenlijk een hele logische plek lijken om daar ook 

een container te plaatsen. Ik hoop dat er daar straks ook een komt te staan. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a)  

zie thematische beantwoording 3.11 

Aan de Descartestraat en bij winkelcentrum de Mheen staan luiercontainers. Bij 

winkelcentrum Anklaar zijn momenteel geen mogelijkheden om een luiercontainer te 

plaatsen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

4.23.5 Verzoeken plaatsing extra container 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 19-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik heb de kaart bekeken en zag dat de container (BB045) redelijk dicht bij mijn huis staat. 

Maar in een straat van veel bewoners en voor nog behoorlijk veel straten (woningen), 

staat er dus maar één ondergronds container. Mijn inziens is dat weer te weinig (zie 

bijlage). Op afstand en dan in de winter met een zak er naar toe lopen, er wonen hier ook 

nog wel wat ouderen. Misschien in overweging te gaan nemen om toch wat meerdere te 

willen gaan plaatsten. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a)   

zie thematische beantwoording 3.6 en 3.7 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

4.23.6  Plaatsing extra container(s) 

 […] 

  

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 20-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik heb een vraag/opmerking over het plaatsingsplan. Ik woon in Apeldoorn Noord aan de 

Langeweg nu zie ik op de plattegrond dat er geen container wordt geplaatst in de nabije 

omgeving. Niet alleen de Langeweg maar in heel onze wijk geen containers, dit terwijl er 

wijken zijn waar op iedere hoek een container staat. Vraag: waarom moeten wij ver ons 

huisvuil weg brengen. 
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b. Ik voorzie nu file's bij de beschikbare containers omdat veel met de auto hun vuil gaan 

wegbrengen wij ook trouwens. Dus voor het milieu geen voordeel. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a) 

Er staat een container gepland bij appartementencomplex Loseweg 101. Deze container was 

niet zichtbaar op de verzonden overzichtskaart, maar wel in het ontwerp plaatsingsplan . 

b) 

zie thematische beantwoording 3.1 

zie thematische beantwoording 3.10 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

4.23.7 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 20-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 

a. Verbaasd: waarom geen container op/aan de Vlijtseweg? Daar zijn we al aan gewend, bij 

Aldi achter op de parkeerplaats! Misschien nog een goed idee! 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a) 

De huidige containers achter de Dekamarkt / Aldi worden intensief gebruikt. Het is niet 

mogelijk om bv. een PMD-container te vervangen voor een restafvalcontainer. Het aantal 

containers kan niet uitgebreid worden.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

 

4.23.8 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze  

De zienswijze is ingediend op 20-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik vind dat er te weinig luiercontainer in mijn omgeving zijn. De Mheen en het Kristal zijn 

erg ver weg. Voorstel: Luiercontainer plaatsen bij het nieuwe winkelcentrum Anklaar. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14  
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a) 

Aan de Descartestraat komt ook een luiercontainer, op het kaartje valt het icoontje achter het 

icoontje van de ondergrondse restcontainer op die locatie. Bij winkelcentrum Anklaar zijn 

momenteel geen mogelijkheden om een luiercontainer te plaatsen. 

Zie thematische beantwoording 3.11 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

 

4.23.9 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 20-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Wij vinden dat er te weinig rekening is gehouden met de bejaarden is gehouden. Tussen 

de Sluisoortlaan, Zuidenlaan, Trekweg, Vlierbessenlaan enz. Restafval is te ver voor 80+ 

en 90+.  

b. Voorstel: Container op de hoek Trekweg/ Vlierbessenlaan of het pleintje Vlierbessenlaan 

/ Mispellaan.  

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a) 

zie thematische beantwoording 3.7 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

 

 

4.23.10 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 20-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Spenkelaarsdijk: Nu: 1 PMD en 1 restafvalcontainer. Klopt het dat de PMD vervangen 

wordt door een restafvalcontainer?  

b. Kan er ook een luiercontainer bij komen? Dit gezien de toekomstige nieuwbouw in deze 

wijk bij de Van Isendoornlaan? Voorstel: Luiercontainer naast de andere 2 plaatsen. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a) 

Er staan reeds een restafvalcontainer en een PMD-container, op de kaart staat dit ook 

aangegeven. Hier verandert niets.  
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b)   

Aan de Descartestraat en bij de Mheen staan luiercontainers.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen 

 

 

4.23.11 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 24-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Wij zitten met één probleem: de luiers. Om de paar dagen hebben we een kleine vuilniszak 

vol en daarmee is onze huidige container voor restafval dan ook grotendeels gevuld. In 

onze wijk Zuidbroek in Apeldoorn staat op dit moment maar één luiercontainer, namelijk 

bij het Kristal aan de Distelvlinderlaan. In ons geval is dat 15 minuten lopen en dat doe je 

gewoon niet met meerdere zakken zware luiers per week.  

Tot mijn verbazing zag ik dat het aantal luiercontainers ook in dit nieuwe afvalplan 

hetzelfde blijft! Wij, en heel veel andere mensen in Zuidbroek, moeten straks meerdere 

keren per week met luiers naar de ondergrondse container (wat ons telkens geld gaat 

kosten) of we moeten allemaal naar de enige luiercontainer bij het Kristal aan de 

Distelvlinderlaan. Dit lijkt mij niet echt praktisch. 

Ik wil er daarom voor pleiten om in de wijk Zuidbroek, waar ontzettend veel gezinnen met 

kleine kinderen wonen, meer Luiercontainers te gaan plaatsen in plaats van alleen aan 

de Distelvlinderlaan (Kristal). Zo zorg je voor nog betere afvalscheiding en het scheelt 

iedereen aanzienlijk in de kosten. Bovendien heeft de gemeente zo veel meer kans om 

de 30 kg restafval per inwoner per jaar te halen. Als er dan toch nieuwe afvalbakken 

komen, waarom dan niet gelijk meer luiercontainers erbij? 

 

 

Beoordeling 

Zie thematische beantwoording 3.14 

a).   

Zie thematische beantwoording 3.6 

Zie thematische beantwoording 3.14  

  

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

 

4.23.12 Plaatsing extra container(s) 

[…] namens […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 24-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 
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Reclamant brengt namens […] de volgende zienswijze in: 

a. Vanuit ons bestuur willen wij graag de volgende zorgen/aandachtspunten met u delen:  

• Voor Uddel lijkt ons drie containers erg weinig. 

• De locaties van de containers voor de betreffende woonwijken zijn goed, prima zelfs. 

Maar voor de overige bewoners van Uddel zeer onlogisch. We voorzien hierdoor 

verkeersproblemen in de betreffende woonwijken.  

• Daarnaast verwachten wij, doordat er te weinig containers zijn, we ophoping van 

afval naast de containers krijgen.  

b. Wij wensen voor Uddel en haar bewoners een aantal extra containers, bijvoorbeeld aan 

de Uttilochweg in Uddel. Heel veel bewoners rijden deze route al voor glas/papier afval. 

Een andere locatie die ons ook geschikt lijkt is de hoek van de 

Markveldweg/Uddelsekampweg.  

c. Wilt u hier met zorg en aandacht naar kijken? We horen graag uw reactie op zeer korte 

termijn. Waarvoor hartelijk dank. 

 

Beoordeling 

a) 

zie thematische beantwoording 3.10 

zie thematische beantwoording 3.2 

b) en c)  

zie thematische beantwoording 3.14  

Qua capaciteit verwachten we dat de spreiding voldoende is. Qua spreiding kan het plaatsen 

van een extra container hier van toegevoegde waarde zijn. Wij gaan met u in overleg. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: er wordt overleg gevoerd met de direct 

betrokkenen over een alternatieve locatie.  

 

4.23.13 Plaatsing extra container(s) 

 […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 25-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik wil bij deze mijn zorgen uiten over het feit dat er maar één luiercontainer in de wijk 

Zuidbroek staat. Naar mijn mening is dit niet voldoende om het luierafval in deze wijk aan 

te kunnen. Op dit moment kan er maar een beperkt aantal mensen gebruik maken van 

deze container, waardoor er mogelijk een onjuist beeld is ontstaan over de hoeveelheid 

luierafval.  

b. Ik maak mij zorgen dat deze container, op het moment van het wegvallen van de grijze 

container, vaak vol zal zitten.  

c. Dit zal mogelijk leiden tot het dumpen van het afval naast de container (het gebeurt nu al 

als de PMD containers vol zitten), in de wijk zelf of in de onjuiste container. Ook zullen 

gezinnen met jonge kinderen niet altijd meteen in de gelegenheid zijn hun luierafval weg 

te brengen, dit kan ook weer stankoverlast veroorzaken. Graag wil ik u vragen te 

overwegen meer luiercontainers te plaatsen in deze jonge wijk. 

 

Beoordeling 
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a)  

zie thematische beantwoording 3.6. 

b)  

zie thematische beantwoording 3.14.  

c)  

zie thematische beantwoording 3.2 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

 

4.23.14 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 25-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Mooie actie en doel van de gemeente. We wonen in het buitengebied van Uddel, eigenlijk 

Meerveld / Nieuw Milligen. Onze plek staat niet eens op de containerkaart van de 

gemeente. Mijn inschatting is dat ik 10 minuten met de auto moet gaan rijden om een zak 

afval weg te brengen, en 10 minuten weer terug. Ik ben heel erg voor milieu maar dit gaat 

erg ver. Ik doe zoveel mogelijk op de fiets. Hoeveel vervuiling moet ik maken voor het 

wegbrengen van een zak afval? En de buren, en de buren daarnaast. Plaats een 

container in Meerveld en/of Nieuw Milligen is dan het verzoek.  

b. Wie gaat trouwens de vuilniszakken opruimen als ze in het bos worden gedumpt?  

c. En wat kost het legen van een vuilniszak?  

 

Beoordeling 

a)    

zie thematische beantwoording 3.11  

b) en c) Niet beoordeeld 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

 

4.23.15 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 27-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. De dichtstbijzijnde betaalcontainer is op meer dan 700 meter afstand, zoals voor veel 

mensen in de Parken. Ik kom meerdere malen per week bij het afvalpunt op de 

Vlijtseweg achter de Dekamarkt / Aldi. Waarom geen betaalcontainer bij de andere 

afvalcontainers gepland? Dan hoef ik er niet apart voor te rijden. 
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Beoordeling 

a)   

Zie thematische beantwoording 3.11 

Vanuit de parken is er bij het Mercatorplein qua voorzieningen voldoende capaciteit. De 

huidige containers achter de Dekamarkt / Aldi worden intensief gebruikt, wisseling van 

fracties is hier niet mogelijk. Uitbreiding van de containerlocaties is hier niet mogelijk, 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

 

4.23.16 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 27-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. De afstand tot de container is te ver. Wij hebben seniorenwoningen  

en de afstand om te lopen is 615 meter.  

b. Voorstel locatie:  

• Aan de vlierbessenlaan is ruimte  

• Hoek Rozebottellaan = Oosterlaan. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a)   

zie thematische beantwoording 3.7 

b)  

De voorgestelde locatie ligt op een kruispunt en wordt niet gezien al een geschikte locatie i.v.m. 

de verkeersveiligheid.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

4.23.17 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 27-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Graag zwerfafvalklep toevoegen aan nieuwe containers. Vooral op locaties nabij parken 

en scholen omdat dit het dalende aantal afvalbakken op kan vangen. Dit in verband met 

de bereidheid om zwerfafval incidenteel op te ruimen en te bestrijden. 

b. Luiercontainers graag kijken of dat ook in de buurt van zorgflats of kinderopvanglocaties 

i.v.m. toegankelijkheid voor de doelgroep.   
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Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a)   

De containers zijn al besteld en de gevraagde voorziening is niet meegenomen in de 

bestelling. 

b)  

zie thematische beantwoording 3.14 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

 

 

4.23.18 Plaatsing extra container(s) 

[…]  

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 27-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in:  

a. In de Marktstraat naast de fietsenstalling is een milieustraat. Daar zijn glas, PMD en 

karton containers. Waarom komt daar geen restafvalcontainer bij? Dan hoeven de 

bewoners in de binnenstad niet naar de rand van de binnenstad te lopen met hun afval. 

De gemeente wil wonen in de binnenstad aantrekkelijke maken. Dat lukt niet op deze 

manier.  

b. Ik zie geen alternatieve locaties. De door mij genoemde is de enige logische plek. 

 

Beoordeling 

a) en b) 

Door de plaatsing van een transformatorruimte met de bijbehorende kabels is er geen ruimte 

om een ondergrondse restafvalcontainer te plaatsen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

 

 

4.23.19 Plaatsing extra container(s) 

 […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 27-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in:  

a. Kan er een container (rest en luier) in de hoek Curiestraat, Buysballotstraat, 

Eindhovenstraat? 

 

Beoordeling 

a)  
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zie thematische beantwoording 3.14.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

 

4.23.20 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 28-09-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in:  

Via deze weg willen wij reageren op het concept plaatsingsplan.  

 

a. Wij willen een voorstel doen om op de hoek Prinses Beatrixlaan en Ritbroekdwarsstraat 

een container te plaatsen, aan de kant van het centrum. Er is daar een groenstrook bij de 

brievenbus, een mooie plek om het 'gat' in het concept plan te vullen. Succes met het 

definitief maken van het plaatsingsplan. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a)   

Deze locatie is niet geschikt. Er liggen op de door u voorgestelde locatie kabels en leidingen 

in de grond. 

zie thematische beantwoording 3.7 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

 

4.23.21 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 04-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Voor de bewoners van De Driehoek en omgeving zie ik geen geschikte plek voor een 

ondergrondse container gepland. De dichtstbijzijnde staan aan de Sprengenparklaan, 

maar dat is een eenrichtingsweg die vanaf de Driehoek niet toegankelijk is.  

b. Ik ben niet de enige 70-plusser met een (lichte) handicap die in deze buurt woont. Het 

lijkt mede daarom logisch dat er een container komt langs de route naar het centrum 

(bijv. De Asselsestraat), waarnaast ook gemakkelijk even geparkeerd kan worden 

 

Beoordeling 

a) 

zie thematische beantwoording 3.14.  
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b) 

zie thematische beantwoording 3.7   

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

 

4.23.22 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 04-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Buurt Loseweg / Zwolseweg: Graag een container in dit buurtje. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14.  

a) 

U kunt gebruik maken van de container hoek Loseweg / Koningstraat en container BB050 

(Hoek Colignystraat/ Waldeck Pyrmontstraat) 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.   

 

 

4.23.23 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 04-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Wij zijn het helemaal niet eens met de afstanden naar de ondergrondse container 

(BB051 en BB096). Dit is 3 kilometer van af onze woning. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a)  

zie thematische beantwoording 3.6 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

 

4.23.24 Plaatsing extra container(s) 

[…]  
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Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 04-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Voor onze buurt is de dichtstbijzijnde container aan de overkant van de Zwolseweg bij de 

Marechausseekazerne. Los van de afstand is het oversteken van de Zwolseweg een 

riskante aangelegenheid. Misschien kan er ergens dichterbij in de wijk een container 

geplaatst worden. zoals u op de kaart kunt zien zijn er nauwelijks containers in deze wijk 

(een grote blanke lege plek).  

 

Beoordeling 

a) 

Op de hoek Loseweg / Wendelaan wordt nog een restafvalcontainer geplaatst. Hiervoor hoeft 

u vanuit de Mecklenburglaan niet de Zwolseweg over te steken. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: Er wordt een container bijgeplaatst 

meer nabij het woonadres.  

 

 

4.23.25  Plaatsing extra container 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 05-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Als bewoner van de Vijverlaan valt het mij op, dat in een groot gebied in mijn omgeving 

van de Parkenbuurt geen restafvalcontainers zullen komen, terwijl in de wijken 

daarboven en daaronder een dicht net van zulke containers is getekend.  

b. Om ook voor onze omgeving het zelf wegbrengen van restafval zonder gebruikmaking 

van de auto mogelijk te maken, verdient het aanbeveling om een restafvalcontainer te 

plaatsen in de buurt van de hoek Frisolaan/Prinsenpark, waar aan de Frisolaan aan de 

overzijde van het Prinsenpark een geschikt onbebouwd terreintje voor een zodanige 

plaatsing aanwezig is. Een alternatief zou nog zijn de hoek Gen. Van 

Heutszlaan/Verzetstrijderspark tegenover het einde van de Frisolaan. 

 

Beoordeling 

a. U woont in de ‘De Parken’. Dit is een wijk waar sprake is van een zogenaamd 

rijksbeschemd stadsgezicht. Rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten betreffen met 

name historische structuren als straten, parken en verkavelingen. De Monumentenwet uit 

1988 omschrijft deze als: ‘Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn 

wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel 

hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of 

meer monumenten bevinden. De gemeente heeft tot taak om voor het rijksbeschermde 

gebied een bestemmingsplan op te stellen en daarin rekening te houden met de culturele 

waarden ervan. Er zijn om bovengenoemde redenen met terughoudendheid twee 

containerlocaties in ‘De Parken’ gepland. Voor deze locaties is een vergunning 
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aangevraagd en verleend. 

b. De voorgestelde alternatieve locaties liggen eveneens in het Rijksbeschermd 

stadsgezicht. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen 

 

 

4.23.26 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

a) 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 07-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Graag wijs ik er op dat in het huidige plan geen luiercontainer zal komen op 

winkelcentrum Anklaar. Dat is erg vervelend. Winkelcentrum Anklaar zal als doelgroep 

heel Zevenhuizen en Zuidbroek hebben. Bovendien wordt er veel 

laagbouw/eengezinswoningen gebouwd waar gezinnen in wonen. Het zou daarom 

handig, en zelfs noodzakelijk, zijn, als er wel een luiercontainer op Anklaar zou komen. 

 

Beoordeling 

a) 

zie thematische beantwoording 3.14.  

Bij winkelcentrum de Mheen aan de Descartestraat komen luiercontainers.  

Bij winkelcentrum Anklaar zijn momenteel geen mogelijkheden om een luiercontainer te 

plaatsen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.   

 

 

4.23.27 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 09-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Na bestudering van deze informatie en de meer specifieke informatie op apeldoorn.nl heb 

ik begrepen dat net als nu het inleveren van restafval per keer wordt berekend. Er zijn 

twee maten ondergrondse containers en daarmee ook twee bedragen waarmee 

gerekend wordt. Op de kaart in de toegestuurde informatie zie ik welke containers er bij 

mijn huisadres, Textielweg 9, geplaatst zijn of worden. Ik zie daarin niet of dit 30L of 60 L 

containers zijn. Onhandig maar niet de reden dat ik u mijn zienswijze stuur. 

b. Ik stuur u mijn zienswijze, omdat ik de afstand tot de geplande locatie te groot vindt. De 

locatie die het dichts bij mijn huisadres is die op de Fabriekstraat en dat is minimaal een 

afstand van 350m. Omdat de afrekening per keer gebeurt en daarmee uitgaat van een 
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volle vuilniszak zal dat bij een container van 60L een zware 60L zak met afval zijn. 

c. Ik verzoek u om in omgeving van meer containers voor restafval te plaatsen.  

Bijvoorbeeld op het terrein van Boni waar al een hoop containers staan. Het nadeel van 

een gesloten terrein in de avond weegt niet op tegen het voordeel van een locatie waar je 

vaker komt en die dichterbij is (voor mij 280m). Bovendien is de logistiek daar al 

ingeregeld, omdat er ook andere containers zijn. 

d. En in uw beleidsregels staan veel interessante criteria's die gebruikt zijn bij uw keuze.  

De loopafstand voor bewoners vond ik er niet in terug. Het kan zijn dat ik daar overheen 

gelezen heb, maar anders geef ik u mee om ook dit criterium in uw plaatsingsplan op te 

nemen. Argument hierbij is dat bij een grote afstand je een klein zakje makkelijk 

wegbrengt, maar de uw verrekening per keer maakt dit tot een no go optie voor 

bewoners. Dus moet je straks met volle 60L zakken op pad. Ook al stuur je als bewoner 

op zo min mogelijk restafval per jaar.  

e. Gelukkig is er het alternatief van een extra aan te schaffen container voor restafval. Maar 

ik hoop dat u meer locaties gaat zoeken voor ondergrondse containers restafval 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a) en b) 

Aan de Fabriekstraat komt een container met twee kleppen te staan. Daarin kunnen 

vuilniszakken van 60 of 30 liter naar toe gebracht worden.  

d)   

zie thematische beantwoording 3.6 

e)  

Geen beoordeling 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

 

4.23.28 Plaatsing extra container(s) 

[…]  

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 11-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik heb brandwonden en kan niet zo zwaar sjouwen. Is het mogelijk dat er dichterbij in de 

buurt een ondergrondse afvalcontainer komt. Dat zou ik heel fijn vinden. Graag een 

container ergens bij de Ostadelaan /Albert Cuyplaan in de buurt. 

 

Beoordeling 

a)   

zie thematische beantwoording 3.7 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  
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4.23.29 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 11-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant heeft de volgende zienswijze: 

a.  Komt er een container bij aan de Blekersweg? De containers staan te ver weg. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a) 

zie thematische beantwoording 3.6 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

 

4.23.30 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 16-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamanten brengen de volgende zienswijze in: 

a. Wij zijn van […]. Nu gaan jullie binnenkort ondergrondse containers plaatsen in ons 

buurtschap. Het is de bedoeling dat deze containers geplaatst gaan worden bij “Ons 

Huus”. Maar wij wonen in een behoorlijk uitgestrekt gebied. Voor de bewoners achterin 

Broekland betekent dat dat ze heel wat km moeten rijden voordat ze bij de locatie “Ons 

Huus” zijn waar waarschijnlijk de containers geplaatst worden. 

b. Nu willen wij graag dat er op nog een plek ondergrondse containers worden geplaatst. 

Wij hebben een paar locaties in gedachten onder andere: 

• Hoek Beemterweg/Broeklanderweg 

• Broeklanderweg ter hoogte van nr. 56 waar nu een stuk grasveld ligt met 

picknickbank 

• Broeklanderweg/Werler  

c.  Hopelijk is dit mogelijk zodat andere buurtbewoners niet een hele verre reis hoeven 

     te maken om hun afvalzakje weg te brengen. Misschien hebben jullie zelf ook nog 

     andere locaties in gedachten. 

 

Beoordeling 

a) en b)  

De voorgestelde alternatieve locatie hoek Beemterweg/Broeklanderweg is niet geschikt door 

de bocht in de Beemterweg ter hoogte van het kruispunt met de Broeklanderweg in combinatie 

met de snelheden van het verkeer. 

De voorgestelde alternatieve locatie Broeklanderweg ter hoogte van nummer 56 en 

Broeklanderweg/Werler liggen niet centraal. 
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Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

  

 

4.23.31 Plaatsing extra container 

[…]  

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 17-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Het valt mij op dat je in een buurt waar veel seniorenwoningen staan niet terecht kunt 

met een 30-liter-zak in plaats van een grote vuilniszak. Het gaat om het gebied 

Rozebottellaan (daar woon ik), Westerlaan, Bloemheuvellaan, Morellenlaan, Oosterlaan, 

Vlierbessenlaan, Frambozenlaan en Zuiderlaan.  

b. Nogal wat bewoners zijn niet in staat om zelf met een zware vuilniszak te sjouwen of die 

op de fiets te vervoeren. Laat staan die ook nog weer mee terug te nemen als 

onverhoopt de buurtbak vol is. 

c. Een zak van 30 liter is dan wat beter te hanteren, maar dan wel graag binnen een 

toegankelijke afstand. Nu staan er alleen maar bakken voor grote zakken. Er komen twee 

nieuwe met een kleinere opening aan de Sluisoordlaan (BB070) en nabij de Vlijtseweg 

(BB056). Die zijn een heel eind weg. De Vlijtseweg lijkt misschien wel dichtbij, maar je 

moet dan helemaal omlopen of fietsen via de Deventerstraat of via het Sluisje. 

d. Mijn verzoek is of u wilt kijken of er in onze buurt een nieuwe container kan komen 

geschikt voor 30-liter-zakken, dan wel of een al bestaande bak misschien vervangen kan 

worden. 

 

Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a) en b) en c)  

zie thematische beantwoording 3.7     

d)  

Uit kostenoverwegingen worden bestaande containers niet vervangen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  
 

 

4.23.32 Plaatsing extra container(s) 

[…] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 27-10-2019 

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik wil graag een luiercontainer dichter in mijn buurt. 
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Beoordeling 

zie thematische beantwoording 3.14 

a.  

Afhankelijk van het huisnummer van de indiener kan men kiezen voor de luiercontainer aan 

het Mercatorplein of die bij kanaal Noord of Molenstraat centrum. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

4.24.1 Overig 

 […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op  

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamant brengt de volgende zienswijze in: 

a. Ik ben tegen iedere ondergrondse container voor restafval in buurten met laagbouw omdat 

dat niet nodig is. 

b. Haal gewoon 4 soorten huisvuil bij huis op zoals dat tot nu toe gebeurt. 

c. Dit gedoe met ondergrondse containers voor restafval levert geen enkel milieuvoordeel op. 

Het tegendeel want : 

• Doet vieze plekken ontstaan. 

• Leidt tot meer autoverkeer. 

• Ondermijnt de motivatie bij burgers tot milieuvriendelijk gedrag. 

In mijn buurt beschikken alle huishoudens nu al over 4 containers en is er dus geen enkele 

reden om iets te veranderen. 

d. Deze brave mensen die nu al netjes hun afval scheiden, mogen straks als stank voor dank 

hun restafval in een plastic zak naar zo'n container zeulen en daar met een pasje gaan 

hannesen. Vooral leuk voor ouderen ! 

e. En vervolgens gaat men duizenden grijze minicontainers innemen. Huh? Wat gebeurt er 

met al dat kunststof. Recyclen ? Laat me niet lachen. 

f. In de aanloop naar deze operatie is er door velen gevraagd dit zo niet uit te voeren. Maar 

de betrokken ambtenaren hebben in hun oneindige wijsheid alle kritiek terzijde geschoven. 

Dat zogenaamde "omgekeerd inzamelen" is een nieuwe bizarre ideologie van een stelletje 

freaks die er kennelijk plezier in hebben de burgers en dus hun medemens te koeioneren. 

g. Dat zoiets anno 2019 in Nederland kan gebeuren, bewijst nog eens dat de democratie op 

gemeentelijk niveau niet functioneert. Maar dat dat is een op zich staand probleem. 

h. In mijn omgeving hoor ik enkel negatieve opmerkingen over dit gedoe. Maar zoals 

gewoonlijk zwijgt de meerderheid. Om tenminste nog een kleine prik in die grote 

arrogantie-ballon van jullie te geven, reageer ik dus met deze mail. Alleen om mijn grote 

ergernis te uiten want er zal waarschijnlijk toch niets veranderen. 

 

Beoordeling 

a) tot en met h) 

Niet beoordeeld. 

 

Conclusie 

De reactie is geen zienswijze op een of meerdere ontwerp plaatsingsplannen, maar een reactie 

op het beleidsplan “Recycleservice 2025”. 
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