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Ondergrondse containers restafval later geplaatst
De planning van Het Nieuwe Inzamelen in de Vogelenbuurt is aangepast. Wij verwachten dat u eind
mei gebruik kunt maken van de containers. In dit wijkbericht informeren wij u over de nieuwe
planning en wat dit voor u betekent.
Plaatsen ondergrondse containers
De meeste betonputten in Vogelenbuurt zijn
inmiddels gegraven en geplaatst. Het plaatsen
van de ondergrondse containers zelf, komt
later dan gepland. Dit heeft meerdere redenen.
Tijdens het graven van de betonputten troffen
wij op 4 locaties onverwacht leidingen aan in
de grond. Hierdoor past de standaard maat
container niet. We hebben voor deze locaties
kleinere perscontainers besteld met speciale
maten. Die hebben een langere levertijd.
Daarnaast kunnen we op 4 locaties, ondanks
vooronderzoek, toch geen ondergrondse
containers plaatsen. Bewoners die van deze
containers gebruik zouden maken worden hier
nog nader over geïnformeerd.
Door deze samenloop van omstandigheden
hebben wij enkele weken extra nodig om Het
Nieuwe Inzamelen in Vogelenbuurt zorgvuldig
in te voeren en overlast te voorkomen.
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Nieuwe planning
Wij verwachten dat we de containers in mei
kunnen plaatsen. U ontvangt vooraf nog een
bericht over de start van de werkzaamheden.
Als de containers klaar zijn voor gebruik,
ontvangt u een brief met afvalpas en een
handleiding. Met de afvalpas opent u de
ondergrondse container en kunt u uw restafval
kwijt. In de brief staat de datum vanaf wanneer
u de ondergrondse container kunt gebruiken
en wanneer de laatste ophaaldag van uw
restafval aan huis is. Tot die tijd zet u uw
restafval, zoals u gewend bent, op straat. Wij
verwachten dat dit nog tot juni duurt.
Meer informatie
Heeft u over dit wijkbericht nog vragen? Op de
site utrecht.nl/hetnieuweinzamelen leest u
meer informatie. U kunt ook contact opnemen
met ons projectteam via e-mail:
hetnieuweinzamelen@utrecht.nl of
telefoonnummer 14 030. Verder is de
projectleider elke dinsdag van 9.00 – 11.00
uur aanwezig op het wijkbureau Noordoost
aan de F.C. Dondersstraat 1 om eventuele
vragen te beantwoorden.
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