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Bodemonderzoek voor ondergrondse containerlocaties
in De Meern
Met dit wijkbericht informeren wij u dat de aannemer vanaf maandag 5 november het graven van
proefsleuven in De Meern hervat. In dit wijkbericht k unt u ook lezen wat dat voor u betekent en welke
gevolgen dit voor de plaatsing van de c ontainers en invoering van Het N ieuwe Inzamelen heeft.
Werk zaamheden in de buurt

Met het graven van proefsleuven onderzoeken wij of de locaties uit het conceptplan voor het graven

van ondergrondse restafvalcontainers technisch mogelijk zijn. We graven twee sleuven op de locaties
die zijn voorgesteld. Het graven van een proefsleuf duurt hooguit één dag. De aannemer voert de

werkzaamheden voor deze locaties dit jaar uit.

De aannemer gebruikt een bouwkeet voor zijn medewerkers. Op de plekken waar de proefsleuven

worden gegraven, mag niet worden geparkeerd. Tijdelijk geldt een wegsleepregeling die met borden
wordt aangegeven. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.
V oortgang en planning

In juni en juli hebben we diverse inloopbijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners en

ondernemers van De Meern. Van maandag 25 juni tot zaterdag 14 juli konden bewoners en

ondernemers reageren op het conceptplan. Wij hebben diverse zienswijzen (reacties/opmerkingen)
ontvangen.

De aannemer onderzoekt vanaf maandag 5 november alle geplande locaties èn ook alternatieve

locaties. Het graven van een proefsleuf betekent niet automatisch dat de container daar wordt geplaatst.
Als na het graven van de proefsleuf blijkt dat de locatie niet geschikt is, dan zoeken we een andere
locatie.

Wij verwachten u het eerste kwartaal van 2019 het besluit per brief te sturen. In deze brief leest u waar
u onze reacties op de zienswijzen vindt en hoe u bezwaar kunt maken.
Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer
14 030 of mailen naar hetnieuweinzamelen@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij het wijkservicecentrum, Dorpsplein 1, Vleuten of via

telefoon 14 030.
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