
Nummer 

Join
Adres bewoner Container locatie samenvatting inhoud zienswijze Reactie op zienswijze Datum

Catswende Catswende Angst voor verlies parkeerplaats en 

uitzicht vanuit woning catswende 90. 

Komt deze op huidige locatie?

Juiste locatie aangegeven op dia en 

op plattegrond dmv stip in het 

locatieplan.

4-1-2021

382289 Lijsterbeslaan Eikenlaan Veel oudere bewoners. Loopafstand is 

een probleem. Veel 

incontinentiemateriaal is hier oplossing 

voor?

Behoud gebruik minicontainers. 

Bewoners gaan géén gebruik maken 

van OC locatie op de Eikenlaan. 

Maatwerk beschikbaar.

5-1-2021

380289 Hofzicht Hofzicht Positieve zienswijze, cynisch bedoeld? 

Fantastische plaats vanwege oudere 

bewoners. Profijt voor de omwonenden 

van Hofzicht en Meerbeekstraat.

Postitieve zienswijze 24-12-2020

Krochthof Krochtplein Alle bewoners zijn akkoord met 

locatieplan

Positieve zienswijze 3-1-2021

Gevolgde procedure: Het (ontwerp) locatieplan heeft, conform de inspraakprocedure, gedurende een periode van 6 weken (15 december 2020 

t/m. 26 januari 2021) ter inzage gelegen en is op de gebruikelijke wijze (Hillegommer, website) kenbaar gemaakt. Zienswijzen konden schriftelijk 

(brief, mail) kenbaar worden gemaakt. Er zijn 34 zienswijzen ontvangen.

Het college van B&W maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar. De burgemeester vermeld het eindverslag in zijn 

burgerjaarverslag.

Eindverslag zienswijzeprocedure

 Locatieplan ondergrondse containers voor hoogbouw (Z-21-165099)



380487 Kuyperlaan Kuyperlaan Niet eens met beleid en kosten. Maakt 

vergelijking met Lisse. Grindcocon is 

eigendom van VVE, kosten gemaakt 

met aanbreng slot. Wat gaat er 

gebeuren met huidige situatie?

Lisse is een ander beleid, uitleg 

gegeven over beleid Hillegom. 

Goede resultaten in andere 

gemeente door diftar. Aangeboden 

om cocon gratis af te voeren. 

Container in de cocon is van 

gemeente/Meerlanden en wordt niet 

meer geleegd. Kosten van slot wordt 

niet vergoed ivm verwachtingen 

andere inwoners.

27-12-2020

Maartensheem Maartensheem 4 Onduidelijk waar locatie is. Toch niet 

voor raam van bewoner?

OC's komen op huidige 

containerlocatie. Locatieplan wordt 

aangepast met stip op juiste plek op 

plattegrond.

4-1-2021

377959 Mariastraat Mariastraat 

Kloosterhof

Betreft privéterrein niet zomaar wijzigen 

in publiek terrein. Verzoek om contact 

op te nemen met bestuur VvE. Zorg om 

beschadiging bomen en planten. 

Aangegeven dat de VvE's zijn 

aangeschreven en er indien op eigen 

grond wordt geplaats er recht van 

opstal wordt gevestigd. Beoogde 

locatie is in de verharding niet in het 

groen.

20-12-2020

380060 Mariastraat  

Kloosterhof

Mariastraat 

Kloosterhof

Onduidelijkheid over de beoogde 

locatie, komt nieuwe oc op zelfde plek 

of op stoep? Waar komt de GFT 

container? Willen geen omwonenden of 

andere gebruikers van de oc container 

op eigen grond.

Na locatiebezoek en uitleg is locatie 

akkoord. Vragen beantwoord en per 

mail bevestigd. Recht van opstal 

wordt gevestigd.

24-12-2020



382524 Maurick 

Ooyenhof

Maurick Ooyenhof Wil graag op locatie kijken met 

gemeente en Meerlanden. Onduidelijk of 

het gemeente- of privégrond is. Meneer 

wil dit uitgezoct hebben. Hoe komt het 

eruit te zien? Mag de papiercontainer 

blijven staan? Aantal adressen moet zijn 

16 ipv 15

Na locatiebezoek en uitleg is locatie 

akkoord. Vragen beantwoord en per 

mail verstuurd. Recht van opstal 

wordt vastgelegd bij notaris.

5-1-2021

383900 Waardenburg Maurick/Maurickhof Onduidelijk waar locatie is. Verzoek om 

alleen gebruik container. Verzoek om 

omtimmering en groen.

Na locatiebezoek en uitleg is locatie 

akkoord. Vragen beantwoord en in 

overleg over de uitwerking.

04 jan 20202

377932 Meerlaan Meerlaan 217 Wil andere locatie ivm plaatsing direct 

naast zijn woning. Gaat ten koste van 

groenstrook. Angst voor brand in 

container en riolering die zich onder 

groenstrook bevindt. Voorkeur plaatsen 

op huidige containerlocatie.

Aangeboden de mogelijkheden te 

bekijken voor andere locatie. Locatie 

wordt gewijzigd naar huidige plek 

cocon. In overleg wordt boom 

verplant. 

18-12-2020

377928 Mesdaglaan Mesdaglaan 1,3,5,7 Onduidelijk welke container ze kunnen 

gebruiken. Missen uitleg over afvoer 

papier. Vraag over capaciteit 

ondergrondse containers. Vraag over 

frequentie van legen. Zorgen om vol 

storten van container met 1 opening. 

Voorkeur voor betaling per gewicht ipv 

per opening.

Na beantwoording vragen niet 

meegenomen als zienswijze gezien 

de vragen niet over de locatie van 

de OC's gaat.

17-12-2020



388077 Molenhoeve Molenhoeve Wil informatie over locatie en waar 

komt de GFT? 25/01 Willen contact. 

Diverse vragen over locatie, hoe wordt 

het opgeleverd, wat is de tijdsplanning, 

alleenrecht gebruik en wat komt er in 

het recht van opstal.

Locatie verplaatsen naar andere 

zijde parkeerplaats. Telefonisch en 

per mail zijn de vragen beantwoord.

04 jan 20202

379186 Elsbroekerlaan Elsbroek west 

complex Romeo

brief zonder inhoud alleen vermelding 

kenmerk zaak en ondergrondse 

container. Ouder echtpaar (80) redt het 

absoluut niet om naar locatie te lopen. 

Willen hier een oplossing voor.

Uitleg gegeven over de keuze voor 

het nieuwe afvalbeleid. Locatie 

ondergrondse container is binnen 

een straal van 50 meter.

23-12-2020

381652 Stationsweg 

Furore

Stationsweg Oneens met locatie op eigen grond. 

Kwetsbare locatie met vitale 

voorzieningen, angst voor schade 

hieraan. De beoogde locatie is 

gereserveerd voor hulpdiensten. 

Huidige verkeerssituatie wordt 

bemoeilijkt. Verwacht tijdens lediging of 

onderhoudswerkzaamheden blokkade 

van parkeergarage en slechte 

doorstroming verkeer. Voorkeur voor 

plaatsen OC aan overzijde van 

Stationsweg in het niet bestrate 

gedeelte.

Onderzoek naar alternatieve 

locaties. Extra inpandige 

papiercontainer aangeboden.

4-1-2021



377934 Hooge Werf 

Complex 

Brakershof

Van den Endelaan 24 Gemeente wil zin door drijven. In 

complex Brakershof wonen veel 

ouderen. Onverantwoord dat bewoners 

ver moeten lopen en er ongelukken 

gebeuren. Verzoek om herzien beoogde 

containerlocatie.

Uitleg over keuze nieuw afvalbeleid. 

Mogen ook gebruik maken van 

alternatieve OC locaties op 

Floraplein.

18-12-2020

Brakershof Nieuwe OC locatie 

Floraplein

Ten behoeve van bewoners Brakershof 

een nieuwe OC locatie op huidige 

brengparkje. Meenenemen in 

locatieplan

Nieuwe OC locatie t.o.v. concept 

locatieplan.

20-1-2021

377962 Hooge Werf 

Complex 

Brakershof

Van den Endelaan 24 Er wonen veel ouderen in complex. 

Afstand naar container te ver weg. 

Voorkeur voor Floraplein. Ouderen zijn 

de dupe van de bezuiniging. 

Toewijzing op alternatieve locatie op 

Floraplein, Maatwerk kan worden 

aangevraagd.

21-12-2020

386726 Arthur van 

Schendelplein 

Arthur van 

Schendelplein

Bestuur wil standpunten delen nav brief 

en nieuwe afvalbeleid. Geen 

inhoudelijke vragen vermeld in mail.

De beoogde locatie is één locatie bij 

de Guido Gezellelaan. De oude 

containers komen te vervallen en 

worden verwijderd door de 

gemeente.

7-1-2021

383103 Maerten 

Trompstraat 

Maerten Trompstraat Angst voor hoeveelheid adressen 

gekoppeld aan OC en voor meer 

ondergrondse containers. Angst voor 

geluidsoverlast en toename afvaldump 

en bijplaatsingen. Nu vlakbij 

slaapkamerramen. Willen de OC's zo ver 

mogelijk van pand. Boom verwijderen 

(zijn oud) zodat OC locatie verder weg 

kan. Voorstel om OC locatie op Karel 

Doormanplein. En graag groen zoals 

een heg tegen zicht en geluid.

De locatie blijft hetzelfde. Er komen 

twee OC's voor restafval en twee 

voor GFT. De locatie wordt 

opgeknapt. Bewoners hebben hier 

invloed op. De (100 meter verder) 

ondergrondse container voor textiel 

wordt een glascontainer of 

papiercontainer. Zodra er sprake is 

van nieuwbouw eventueel een extra 

container voor restafval plaatsen. 

7-1-2021



383111 Stokroos

Noordwijkerhout

 


Maerten Trompstraat Verhuurder van twee studio's. 

Containers staan vlak bij. Wilt OC's 

verder weg. Verwacht veel overlast (nu 

is dat ook), afvaldumpingen, 

geluidsoverlat. Voorkeur voor locatie op 

Karel Doormanplein.

De locatie blijft hetzelfde. Er komen 

twee OC's voor restafval en twee 

voor GFT. De locatie wordt 

opgeknapt. Bewoners hebben hier 

invloed op. De (100 meter verder) 

ondergrondse container voor textiel 

wordt een glascontainer of 

papiercontainer. Zodra er sprake is 

van nieuwbouw eventueel een extra 

container voor restafval plaatsen. 

7-1-2021

383197 Faleriolaan 

Bloemhof

Elsbroek west Plaatsen van nieuwe OC's lost niets op 

is kostenverhogend voor inwoner en 

andere gemeenten is pasjessysteem al 

opgeheven. Beoogde OC locatie is 

gevaarlijk voor oudere bewoners, 

drukke kruising oversteken. Willen een 

oversteekplaats en op-afrit stoep ivm 

rollators.Voorstel om Faleriolaan 

parkeervrij te maken gezien de 

Bewoners mogen van twee locaties 

gebruik maken aan de Faleriolaan en 

als alternatief de OC locatie aan de 

Naronalaan.

8-1-2021

Egelopvang 

Molenlaan

Maartensheem 4 Verzoek om toegang tot OC 

Maartensheem of extra minicontainer 

ivm veel restafval door egelopvang. 

In overleg met Meerlanden, wat de 

mogelijkheden zijn.

18-12-2020

384421 Opslagboxen 

Haven 

JHR Mockkade Onjuist brief ontvangen. Zijn geen 

inwoners op deze locaties. Dienen gelijk 

een verzoek in om kosten te 

verminderen.

Per abuis aangeschreven vanuit lijst 

VvE's. Doorvewezen met vragen 

over heffing OZB naar Cocensus.

12-1-2021

387048 Het Baken 

Ringoevers

Bergingen zijn te klein om 

minicontainers te plaatsen en kan niet 

voor de deur. Verzoek om toegang tot 

OC en deze hier ook plaatsen.

De projectontwikkelaar heeft het 

plan ontwikkeld op basis van het 

oude beleid. Dat wordt nu 

opgeleverd. Verwachting is na 

oplevering van deelplan 5, er een 

evaluatie van de wijk wordt 

verzorgd. Het nieuwe afvalbeleid, 

inclusief de centrale ondergrondse 

containers, wordt hier in 

9-12-2020



Cementhof  

Ringoevers

Vraag over afvalbeleid hoe aanvragen 

containers nu en straks

De projectontwikkelaar heeft het 

plan ontwikkeld op basis van het 

oude beleid. Dat wordt nu 

opgeleverd. Verwachting is na 

oplevering van deelplan 5, er een 

evaluatie van de wijk wordt 

verzorgd. Het nieuwe afvalbeleid, 

inclusief de centrale ondergrondse 

containers wordt hier in 

19-1-2021

383642 Leeghwater Leeghwater 't Schip Niet eens met beoogde locatie. Ligt in 

de zichtlijn van het complex en entree 

wordt belemmerd. Verwacht problemen 

met toegankelijkheid hulpdiensten. 

Voorstel andere locaties: 1. De locatie 

op de plek van de bestaande 

verzamelplaats rolcontainers tegenover 

Het Schip. Hier is de mogelijkheid om 

wat struikjes en perk te verwijderen en 

te verharden. 2. de locatie rechts van 

het loopbruggetje. Hier is de 

mogelijkheid om een damwand te slaan 

ter versteviging van de fundering. 3. in 

de 2 bovenstaande zienswijze zijn de 

containers goed bereikbaar voor de 

gebruikers en voor de vuilniswagen. 

Uitleg gegeven over locatie tijdens 

locatiebezoek. Gevraagde 

alternatieven door VVE niet 

mogelijk. Verzoek plaatsing parallel 

aan de p-plaats. Verzoek om 

werktekening.

10-1-2021

385031 Leeghwater Leeghwater 't Schip Oneens met zienswijze van bestuur 

VVE. Dan komt OC onder zijn raam. 

Voorkeur locatie van de gemeente.

Beoogde locatie wordt niet 

aangepast. Locatiebezoek met 

bestuur VVE, gevraagde 

alternatieven niet mogelijk.

14-1-2021

386168 Vondelwende Catswende/Starinswe

nde

Afstand naar OC locatie te ver. Waarom 

geen eigen OC voor bewoners 

Vondelwende? Verwacht dat containers 

te snel vol zitten. Angst voor 

bijplaatsen. Voorkeur locatie huidige 

plek GFTcontainer

Bewoners hebben geen brief 

ontvangen zijn niet toegewezen aan 

een OC. Behoud rolcontainers en 

gaan gebruik maken van een semi 

GFT container.

13-1-2021



386161 Prinses Irenelaan Prinses Irenelaan 

33tm33c en 35tm35c

Veel ouderen, Gaat om 8 

appartementen waarvan 4  begane 

grond. Verzoek om  8x 140l 

minicontainers (1x per woning) voor 

restafval. Verzoek behoud 

papiercontainer. Verzoek om 2de GFT 

container.

Telefonisch en per mail besproken 

dat verzoek wordt ingewilligd, 

behoud minicontainers en 

papiercontainer.

15-1-2021

387709 Maartensheem Maartensheem Seniorencomplex, oneerlijk met 

hoeveelheid afval tov jongeren als er 

per opening betaald wordt. Zij hebben 

kleine zakjes vuil. Verzoek om dubbel 

aantal inworpen of nul-tarief. 

Onduidelijk te zien wat de juiste plek is 

in het locatieplan. Angst dat hij voor het 

raam komt volgens rode stip. Waar 

laten we GFT en Papier? Betere locatie 

in het gras naast de brievenbus zodat 

hij beter bereikbaar is om te ledigen.

Grondstofcoaches geven uitleg en 

advies over het nieuwe afvalbeleid. 

Locatie komt op huidige 

containerlocatie. Kaart is aangepast 

op de dia in het locatieplan.

21-1-2021

388080 Maerten 

Trompstraat 

Maerten Trompstraat 

11-19

Verzoek om OC's verder van pand af te 

plaatsen. Verwacht veel overlast door 

zoveel adressen op deze plek en angst 

voor afvaldump. Voorkeur plek op 

parkeerplaats Karel Doormanplein en 

groene haag er om heen.

De locatie blijft hetzelfde. Er komen 

twee OC's voor restafval en twee 

voor GFT. De locatie wordt 

opgeknapt. Bewoners hebben hier 

invloed op. De (100 meter verder) 

ondergrondse container voor textiel 

wordt een glascontainer of 

papiercontainer. Zodra er sprake is 

van nieuwbouw eventueel een extra 

container voor restafval plaatsen. 

24-1-2021



388087 Catswende Catswende Onduidelijkheid over het soort 

container(s) en de locatie wat dit voor 

gevolgen heeft voor de straat. 

Onduidelijkheid over de plattegrond, de 

vierkantjes en de locatieplanning. Het 

opnieuw door de gemeente laten 

verdwijnen van een parkeerplaats 

zonder compensatie

OC locatie is op huidige plek. Juiste 

locatie aangegeven op dia en op 

plattegrond in het locatieplan. 

24-1-2021

388847 STEK Graaf Janlaan/ Juliana 

van Stolbergenlaan

Voorkeursposities OC locaties zie PDF 

met plattegrond.

In overleg met Stek om tot de juiste 

uitwerking te komen.

25-1-2021


