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Graafwerkzaamheden voor ondergrondse
restafvalcontainers in Vleuten
Met dit wijkbericht informeren wij u dat de aannemer in de week van 16 juli begint met het graven
van proefsleuven in Vleuten en wat deze werkzaamheden voor u betekenen.
Werkzaamheden in uw buurt

Vanaf maandag 16 juli start de aannemer met het graven van proefsleuven. Hiermee onderzoeken wij
of de locaties uit het conceptplan technisch mogelijk zijn. We graven twee sleuven op de

conceptlocatie. Het graven van een proefsleuf duurt hooguit één dag. De aannemer voert de

werkzaamheden voor bijna alle locaties in de zomervakantie uit. Een klein deel van de locaties

onderzoekt de aannemer na de zomervakantie.

De aannemer maakt voor zijn medewerkers gebruik van een bouwkeet. Op de plekken van de

proefsleuven geldt een wegsleepregeling. Daar worden borden geplaatst. Wij vragen uw begrip voor

eventuele overlast.
Voortgang

In mei en juni hebben wij inloopbijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners en ondernemers van

Vleuten. Van 23 mei t/m 8 juni konden bewoners en ondernemers reageren op het conceptplan. Wij

hebben diverse zienswijzen (reacties/opmerkingen) ontvangen.

De volgende stap is het graven van proefsleuven. Alle locaties worden onderzocht. Voor een aantal

containerlocaties, waarvoor een zienswijze is ingediend, worden ook alternatieve locaties onderzocht.

Het graven van een proefsleuf betekent dus niet automatisch dat de container daar wordt geplaatst.

Als na het graven van de proefsleuf blijkt dat de locatie technisch niet mogelijk is, zoeken we een
alternatieve locatie.

Er worden nu nog geen ondergrondse containers geplaatst. U ontvangt het plaatsingsbesluit als de

locaties definitief zijn en hoe u daar bezwaar tegen kan maken. Gelet op de planning verwachten wij

dat het plaatsingsbesluit in het najaar van 2018 wordt genomen.
Behoefte aan meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer
14 030 of mailen naar hetnieuweinzamelen@utrecht.nl. U kunt ook informatie vinden op
www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen.
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