Ontwikkelorganisatie Ruimte
Projectmanagement Ruimte
Telefoon 14030
E-Mail centrum@utrecht.nl
www.utrecht.nl/tolsteegbarriere

Wijkbericht

maart 2021

Komst ondergrondse containers in de Wijde
Doelen /Nicolaasdwarsstraat
Wij hebben een definitief plan gemaakt voor de locaties van ondergrondse afvalcontainers op de locatie Wijde
Doelen/Nicolaasdwarsstraat. Ten opzichte van het eerdere voornemen om zes containers te plaatsen, is het
aantal bijgesteld naar vier containers. In dit wijkbericht leest u meer over het plan, de aanvullende
maatregelen en wat u kunt doen als u het er niet mee eens bent.
Het plan
In het in januari 2020 vastgestelde ontwerp voor de
herinrichting van de Tolsteegbarrière en -brug was
eerder sprake van het realiseren van een volledig
kringlooppunt met zes ondergrondse afvalcontainers
en eventueel bedrijfsafval. We kregen reacties uit de
omgeving, deden een bomeninventarisatie,
archeologisch- en bodemonderzoek, een inventarisatie
van kabels en leidingen en een rijproef. Op basis
hiervan is besloten om vier (in plaats van zes)
containers te plaatsen voor bewonersafval op de
locatie in de bocht bij de Wijde Doelen en
Nicolaasdwarsstraat.
Rijproef
Om de toekomstige verkeerssituatie rondom de locatie
in beeld te krijgen is er een rijproef met een
inzamelauto (vrachtwagen) gedaan. Uit de rijproef en
het advies van de verkeersadviseur blijkt dat de
chauffeur op deze locatie goed kan manoeuvreren en
dat er voldoende zicht is rondom de inzamelauto.
Aanvullende maatregelen
Naar aanleiding van de reacties tijdens de
consultatieperiode op het ontwerp van de
Tolsteegbarrière en -brug en de ervaringen van de
rijproef nemen we aanvullende maatregelen voor een
zo prettig en veilig mogelijke inpassing van de
ondergrondse containers op de locatie:
- We legen de containers niet tijdens de
spitstijden van de basisschool.
- Er komt een groene haag tussen de containers
en de speeltuin.

Verspreidingsgebied:
Doelenstraat, Nicolaasdwarsstraat, Schutterstraat, Wijde Doelen.
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We verbeteren de oversteek voor kinderen
naar de speeltuin. De huidige plek aan de kant
van de school blijft behouden.
We verplaatsen de entree van de speeltuin
naar het park.
Er komen enkele fietsenrekken voor
bezoekers aan de speeltuin.
We verruimen de huidige bocht in de straat om
meer ruimte te maken voor
verkeersdeelnemers.

Aanwijzingsbesluit
De gemeente heeft voor de ondergrondse containers
op deze locatie een aanwijzingsbesluit genomen.
Daarmee is formeel besloten om de afvalcontainers te
realiseren op de beoogde locatie. Als u het niet eens
bent met het besluit, kunt u digitaal bezwaar maken.
Gebruik daarvoor het formulier op
www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt bezwaar maken tot en
met 16 april 2021; dit is maximaal zes weken na de
datum van het besluit (5 maart 2021).
Wilt u liever uw bezwaarschrift per post sturen? Dan
kunt u dat voor 16 april 2021 sturen naar: College van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 16200, 3500
CE Utrecht. Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval:
- Uw naam, adres, datum, handtekening en
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken
bent;
- Een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaarschrift is gericht en vermelding
van het kenmerk 442730;
- De reden waarom u het oneens bent met het
besluit.

Utrecht.nl

Let op: bezwaarschriften die wij per e-mail ontvangen,
mogen wij juridisch niet behandelen.
Na de bezwaarperiode en het verkrijgen van de
omgevingsvergunning start de gemeente met het
realiseren van de locatie voor ondergrondse
containers. Als de locatie gereed is ontvangt u een
nieuw wijkbericht. Tot die tijd kunt u uw afval
wegbrengen in de tijdelijke containers op de
Tolsteegbrug of bij een andere permanente locatie
zoals bij de Bartholomeïbrug.
Achtergrond
Dit inzamelpunt is een onderdeel van de herinrichting
van de Tolsteegbarrière en -brug. De straat van de
Wijde Doelen naar de Twijnstraat is al wel weer open.
We verwachten rond 1 april 2021 klaar te zijn met de
herinrichting van dit gebied
De herinrichting zorgt voor een betere verbinding
tussen de historische binnenstad en het NS-station
Vaartsche Rijn. Er komt meer ruimte en comfort voor
voetgangers en fietsers. De stoep en de rijbaan komen
(waar mogelijk) op dezelfde hoogte om er een echt
plein van te maken. Het ontwerp is te zien op
www.utrecht.nl/tolsteegbarriere.
Eerder zijn er voor de ondergrondse containers acht
verschillende locaties in de omgeving van de
Tolsteegbarrière en -brug verkend. Deze locaties
liggen verdeeld over het omliggende gebied rondom
de Tolsteegbarrière en -brug. Rekening houdend met
alle randvoorwaarden is de locatie in de bocht bij de
Wijde Doelen en Nicolaasdwarsstraat het meest
geschikt bevonden.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Martin Staal van Stadsingenieurs, via telefoonnummer
14 030 of martin.staal@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.
Verspreidingsgebied Wijkbericht: Doelenstraat,
Nicolaasdwarsstraat, Schutterstraat, Wijde Doelen.

