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Plaatsen ondergrondse containers restafval
De gemeente Utrecht plaatst vanaf maandag 6 mei de ondergrondse containers voor restafval in uw
buurt. In dit wijkbericht informeren wij u over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.

Wat houden de werkzaamheden in?
De aannemer van de gemeente verwijdert de
betonplaten die nu de betonputten afdekken.
Daarna plaatst hij de ondergrondse containers
in de betonputten.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Omdat de betonputten al zijn geplaatst,
verwachten wij weinig overlast. Binnen een
aantal dagen zijn alle containers geplaatst. Er
geldt geen parkeerverbod.
Wat is het vervolg?
Als de containers klaar zijn voor gebruik,
ontvangt u in de week van 13 mei of 20 mei
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.

Verspreidingsgebied:
Vogelenbuurt

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 email: hetnieuweinzamelen@utrecht.nl of
telefoonnummer 14 030. Verder is de
projectleider elke dinsdag van 9.00 – 11.00
uur aanwezig op het wijkbureau aan de F.C.
Dondersstraat 1 om eventuele vragen te
beantwoorden.
De afvalpas is onlangs in het lokale nieuws geweest. Dit
nieuws ging over een proef om de afvalpas voor containers
af te schaffen. Wij doen deze proef op paar locaties in de
stad. We willen o.a. onderzoeken of het afschaffen van de
afvalpas zorgt voor een schonere omgeving rondom de
containers. Omdat de uitslag van de proef nog niet bekend
is, verstrekken we voorlopig gewoon de afvalpassen. In de
Vogelenbuurt moet u dus wel gebruik maken van de
afvalpas.
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