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Voorbereidende werkzaamheden voor ondergrondse
containers Dommeringdreef en Pahud de
Mortangesdreef
Met dit wijkbericht informeren wij u dat de aannemer in de week van 1 tot 6 juli begint met de
voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de geplande ondergrondse container en wat
deze werkzaamheden voor u betekenen.
Ondergrondse restafvalcontainers

In ons besluit van 9 oktober 2018 hebben wij u

geïnformeerd over een andere manier van
afvalinzameling. Dat betekent dat de gemeente

De aannemer begint een week later met het

ingraven van de betonput. Deze dekt de

aannemer tijdelijk af met een betonplaat. Deze
werkzaamheden duren ook hooguit één dag.

Utrecht twee ondergrondse containers voor uw
restafval plaatst. Eén container hebben wij

Binnen twee werkdagen herstelt de aannemer het
straatwerk.

en de andere container aan de Pahud de

De aannemer gebruikt per locatie ongeveer 2

gepland aan de overkant van de weg op de
hoogte van Dommeringdreef nummers 147-203
Mortangesdreef. Wij plaatsen perscontainers.
Hierdoor kan 3 keer zoveel afval in de

ondergrondse container.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

parkeerplaatsen voor zijn bestelbus en de
graafmachine. De hoeveelheid geluid is zo laag

dat we geen bijzondere maatregelen hoeven te
nemen. Bij het plaatsen van de betonput kunnen

Voortgang
De juridische procedure voor de twee containers

trillingen op enige afstand te voelen zijn. Wij
vragen uw begrip voor mogelijke overlast.

bodemonderzoek op de geplande locaties
uitgevoerd. We beginnen nu met de

Wat is het vervolg?
Wanneer wij meer informatie hebben over de

is inmiddels afgerond. Ook hebben wij

voorbereidingen voor het plaatsen van de
container.
Werkzaamheden in uw buurt

levering en het gebruik van de container,
ontvangt u een nieuw wijkbericht. Dit zal na de

zomervakantie zijn.

In de week van 1 tot 6 juli begint de aannemer

Wilt u meer informatie?

wij of er geen onverwachte obstakels onder de
grond zijn. Het graven van een proefsleuf duurt

telefoonnummer 14 030.

met het graven van proefsleuven met behulp van
een kleine graafmachine. Hiermee onderzoeken

U kunt een e-mail sturen naar:
hetnieuweinzamelen@utrecht.nl of bellen via

hooguit één dag.
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