
 

 

 
Aan de bewoner(s) van dit pand 
[Straatnaam + huisnummer] 
[postcode] Hillegom 
 
 
 

Uw kenmerk:    
Ons kenmerk:  Z-20-145615 
 

Verzenddatum:  15 december 2020 
Onderwerp:  nieuwe ondergrondse restafvalcontainers 

Behandelaar:  Team beleid en inrichting  
 

 
 
Beste meneer, mevrouw, 

 

Begin 2021 gaat de gemeente over op een nieuwe manier van inzamelen van uw 

huishoudelijk afval. We willen hiermee een bijdrage leveren aan de landelijke 

doelen voor afvalscheiding. Het goed scheiden van ons huishoudelijk restafval is 

beter voor het milieu.  

 

Wat verandert er voor u? 

We hebben gekeken naar de wensen van inwoners en de mogelijkheden rond 

afvalinzameling. De gemeente heeft gekozen voor een systeem waarbij inwoners 

betalen voor het aanbieden van restafval. Net zoals in veel andere gemeenten in 

Nederland gebeurt. Bij hoogbouwwoningen (appartementen) plaatsen we hiervoor 

ondergrondse containers. Deze zijn te openen met een pas. Deze pas ontvangt u 

zodra de containers klaar zijn om te gebruiken. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u dan 

per keer dat de container open gaat. In 2021 starten we al met het gebruik van de 

nieuwe containers. De inpandige container voor restafval vervalt.   

Het plan voor de ondergrondse containerlocaties is klaar 

Het locatieplan hiervoor is vastgesteld door het college van B en W. Bij het kiezen 

van de plekken voor de containers hebben we rekening gehouden met een aantal 

voorwaarden. Bijvoorbeeld of er kabels en leidingen in de grond liggen. En of de 

container goed bereikbaar is voor u en voor de vuilniswagen.  

 

De plek van de containers staat beschreven in een ‘locatieplan’ 

De ondergrondse restafvalcontainer waar u gebruik van gaat maken willen we 

plaatsen op [containerlocatie]. De plattegrond van deze plek/ locatie kunt u inzien 

op www.hillegom.nl/afval. Het complete locatieplan ligt ook ter inzage bij de 

publieksbalie in het gemeentehuis, gedurende de hieronder vermelde periode. 

Naast elke ondergrondse container voor restafval komt ook een container voor GFT. 

Zo kunt u het afval makkelijk scheiden. U vermindert dan uw restafval.  

 

U kunt een zienswijze indienen over het locatieplan 

Het indienen van een zienswijze kan van 15 december 2020 tot en met 26 januari 

2021. Stuur hiervoor een e-mail of brief. E-mailen kan naar afval@hillegom.nl. Een 

brief kunt u sturen naar: Gemeente Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom. 

De zienswijze moet in ieder geval bestaan uit: 

 Vermelding ‘zienswijze ondergrondse containerlocatie’. 

 Vermelding van de locatie van de ondergrondse container. 

Postbus 32 
2180 AA Hillegom 
T 14 0252 
E gemeente@hillegom.nl 
 
Post Hil legom 



 Vermelding van het kenmerk: Z-20-145615 

 Uw naam, woonadres en telefoonnummer. 

 De datum van de zienswijze (als u mailt is dat niet nodig).  

 De inhoud van uw zienswijze, onderbouwd met argumenten. 

 

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw zienswijze  

Nadat we uw zienswijze hebben behandeld, ontvangt u van ons een reactie en 

informatie over het vervolg. 

 

Als er geen zienswijzen zijn ingediend voor uw containerlocatie plaatsen wij de 

ondergrondse restafvalcontainer zoals staat in het locatieplan. 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 0252, of per  

e-mail: afval@hillegom.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de gemeente Hillegom, 

 

 

Jan van Rijn 

Wethouder gemeente Hillegom 

 
 

 
 
 


