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Wijkbericht

mei 2021

Het Nieuwe Inzamelen in Haarzuilens
In uw buurt werken we aan de invoering van de nieuwe wijze van afvalinzameling, Het Nieuwe Inzamelen.
Hierover ontving u al verschillende brieven. Met dit wijkbericht brengen wij u op de hoogte van de
werkzaamheden in de week van 17 tot en met 21 mei en wat u de komende tijd kunt verwachten.

Werkzaamheden locatie 10.55 kringlooppunt
Eikstraat
In de week van 17 tot en met 21 mei werken we aan
de ondergrondse containers bij het kringlooppunt in
de Eikstraat. De container die nu voor plastic, blik en
pak bedoeld is, kunt u straks gebruiken voor
restafval. We passen het bovengrondse gedeelte
aan, die werkzaamheden duren een paar uur.
Daarna dekken we de container af met een hoes.
De container is dan nog niet te gebruiken.
U kunt vanaf dan uw plastic, blik en pak weggooien
bij het restafval. Na het inzamelen wordt het in de
fabriek gescheiden, dit noemen we nascheiden.

Werkzaamheden locatie 10.54
In de week van 17 tot en met 21 mei plaatsen we de
ondergrondse container op locatie 10.54 Wethouder
de Greeflaan tegenover Ockhuizerweg 16. Eerst
verwijderen we de betonplaat en dan plaatsen we
de container in de put. Daarna dekken we de
container af met een hoes. De container is dan nog
niet te gebruiken.

Wanneer kunt u de containers gebruiken?
U ontvangt eind mei een brief met de startdatum van
Het Nieuwe Inzamelen. Op die dag halen we de
hoezen van de containers en kunt u de containers
gebruiken.
Wilt u meer informatie?
Dit vindt u op www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen,
onder het kopje Vleuten-De Meern. Hier bekijkt u de
plattegrond, waar de ondergrondse containers in uw
buurt komen.
U kunt voor vragen ook mailen naar e-mail:
hetnieuweinzamelen@utrecht.nl of bellen met de
gemeente via telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.

Wat merkt u van de plaatsing van de container?
Per container duurt het ongeveer 1 uur om de
betonplaat te verwijderen en de container in de
betonput te plaatsen. Soms leggen we de
betonplaat tijdelijk op een naastgelegen
(parkeer)plek, zodat deze de volgende dag
opgehaald wordt.
U kunt van de werkzaamheden enige overlast
ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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