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Uitstel invoering Het Nieuwe Inzamelen in uw buurt
Met dit wijkbericht informeren wij u over de voortgang van Het Nieuwe Inzamelen.

Reden uitstel

Wat zijn de volgende werkzaamheden?

Tijdens het plaatsen van de betonputten

De aannemer graaft proefsleuven voor

voor de ondergrondse containers vonden

nieuwe locaties. Daarmee onderzoeken wij

wij diep in de grond onverwacht leidingen.

of andere locaties technisch mogelijk zijn.

Dit geldt voor meerdere locaties in uw

De bewoners die direct in de buurt van de

gedeelte van de wijk. Hierdoor is het niet

werkzaamheden wonen, ontvangen een

mogelijk om de putten te plaatsen. Dit

apart bericht over wanneer de

betekent dat in uw gedeelte van de wijk Het

werkzaamheden plaats gaan vinden.

Nieuwe Inzamelen nu nog niet ingevoerd
wordt.

Hoe gaat het verder?
Wanneer wij locaties hebben gevonden die

De wijk Vleuten is daarom in twee delen

ook technisch mogelijk zijn, ontvangt u van

verdeeld:

ons een brief met een gewijzigd besluit.

- Het eerste deel ligt ten noorden van de

Daarin staat ook wat u kunt doen als u het

Vleutense Wetering en tussen de

niet mee eens bent met de nieuwe locaties.

Houtwerf, Thematerweg, Smalle
Themaat, De Tol, Hindersteinlaan en

Wilt u meer informatie?

Pastoor Ohllaan. Daar voeren we na de

Heeft u over dit wijkbericht nog vragen? Op

zomer wel het Nieuwe Inzamelen in.

de site www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen

- Het tweede deel ligt ten zuiden van de

leest u meer informatie. U kunt ook contact

Vleutense Wetering en tussen de

opnemen met ons projectteam via e-mail:

Ridderhoflaan, Professor Titus

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl of

Brandsmalaan en Odenveltlaan. Daar is

telefoonnummer 14 030.

de invoering van Het Nieuwe Inzamelen
uitgesteld.
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