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Aanpassen kringlooppunt Veeartsenijstraat
De gemeente Utrecht past het kringlooppunt (de locatie met verschillende ondergrondse containers) op de
Veeartsenijstraat aan. De werkzaamheden vinden plaats van woensdag 16 december tot en met vrijdag 18
december. In dit wijkbericht leest u over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.

Wat verandert er bij het kringlooppunt?
Wij wisselen één glascontainer en één papiercontainer
om voor twee restafvalcontainers. De containers voor
restafval zijn perscontainers. Hierin wordt het restafval
samengeperst, waardoor er veel meer restafval in kan
dan bij een normale container.
Naast de containers voor restafval blijven nog één
papiercontainer met een perssysteem en één
glascontainer staan. Deze papier- en glascontainer
krijgen een grotere inhoud, zodat er meer van het
betreffende afval in kan.
Hoe gebruikt u de containers?
Voor het gebruik van de glas- en papiercontainer heeft
u geen (afval)pas nodig. Deze kunt u zonder pas
gebruiken.
De perscontainers voor restafval zijn uit
veiligheidsoverwegingen gesloten. Die perscontainers
herkent u aan de paslezer met een groen lampje. De
perscontainers voor restafval kunt u openen met elke
pas met een RFID-chip. Dit is bijvoorbeeld een OVchipkaart of een bankpas waarmee u contactloos kunt
betalen. U houdt deze pas tegen de paslezer aan. De
container slaat geen pasnummers op. Wij bewaren
dan ook geen gegevens over hoe vaak u de pas
gebruikt.

Verspreidingsgebied:
Veeartsenijstraat en omgeving

Ook met een mobiele telefoon met NFC kunt u de
perscontainers voor restafval openen. Schakel NFC in
en houdt uw mobiele telefoon tegen de paslezer aan.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
U kunt van de werkzaamheden enige overlast ervaren.
Mogelijk zijn enkele parkeerplaatsen tijdelijk niet te
gebruiken. De betonputten staan korte tijd naast het
kringlooppunt.
We proberen ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk
overlast heeft. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Meer informatie?
Heeft u over dit wijkbericht nog vragen? Dan kunt u
contact opnemen met ons projectteam via e-mail:
hetnieuweinzamelen@utrecht.nl of bel met de
gemeente via telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat
1, e-mail: noordoost@utrecht.nl of via telefoonnummer
14 030.
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