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ONDERWERP    

Uitnodiging inloopavond ontwerp project Molenweg e.o. en start inspraakproces ondergrondse 
afvalcontainers. 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De gemeente Vlissingen is bezig met de voorbereiding van de vervanging van de 
bestaande riolering bij u in de buurt.  
In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw 
bestraat. De inrichting van de straten blijft nagenoeg gelijk op enkele kleine wijzigingen na, 
zoals het toevoegen van drempels en versmallingen van de rijbaan. Daarnaast worden er in 
uw buurt ook ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Over de inspraakprocedure voor de 
ondergrondse containers is in de bijlagen meer informatie te vinden.  
 
Inloopavond Molenweg e.o. 
Met deze brief willen wij u uitnodigen voor een inloopavond om meer over de 
werkzaamheden rondom de Molenweg te weten te komen. 
Tijd: Donderdag 3 november van 16.00 t/m 19.30 uur 
Locatie: “De Kwikstaart” Nagelenburgsingel 2, te Oost Souburg. 
 
Op de inloopavond zijn tekeningen van de inrichting van de straten te zien en zijn 
medewerkers van de gemeente aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.  
Ook kunt u deze avond een reactieformulier invullen met uw opmerkingen over het ontwerp. 
Daarnaast komt u meer te weten over de inspraakprocedure betreffende de ondergrondse 
containers (OGC) en kunt u ter plekke een inspraakformulier invullen. 
 
Fasering werkzaamheden Molenweg 
De werkzaamheden zijn opgedeeld in een aantal fasen die worden uitgevoerd in een 
periode van meerdere jaren en waarvan de volgorde er ongeveer als volgt uitziet: 

 Fase 1: M.A. van de Puttestraat, Henri Dunantstraat, Leenhoutstraat, 
Leenhoutdwarsstraat, Wilgenstraat, Irenestraat en Molenweg tot en met kruising 
Irenestraat. 

 Fase 2: Middelburgsestraat vanaf de Burgemeester Stemerdinglaan tot en met de 
kruising Esdoornstraat en plaatsen OGC Dongestraat. 

 Fase 3: Esdoornstraat, Lindenstraat, Ahornstraat, Platanenstraat, Elzenstraat, 
Eikenstraat, Iepenstraat, Beukenstraat, Berkenstraat en Platanenstraat. 



 Fase 4: Henri Dunantstraat tussen Irenestraat en J.D.P. Smitstraat, Molenweg vanaf 
de Irenestraat tot Middelburgsestraat, van Ginkelstraat en J.D.P. Smitstraat. 

 
Bewoners van de Dongestraat ontvangen deze brief ook. In deze straat worden alleen 
ondergrondse containers geplaatst en worden er geen andere werkzaamheden uitgevoerd.  
Op www.vlissingen.nl/molenweg zijn de ontwerptekeningen van fase 1, 3 en 4 van het 
gebied te bekijken. 
 
Reactieformulier 
Kunt u niet aanwezig zijn deze avond en wilt u toch uw reactie doorgeven op het ontwerp 
dan is het ook mogelijk vanaf 27 oktober t/m 10 november op www.vlissingen.nl/molenweg 
het ontwerp te bekijken en online een reactieformulier in te vullen. Alle reacties worden 
verzameld en beantwoord in een reactieschrift. Eventuele wijzigingen worden verwerkt in 
het Definitieve Ontwerp. Deze documenten worden op de website geplaatst en u wordt 
hierover per brief geïnformeerd.  
 
Middelburgsestraat (fase 2) 
Ook de Middelburgsestraat richten we opnieuw in. Hiervoor wordt te zijner tijd nog een 
aparte bijeenkomst voor gehouden. 
 
Leest u vooral ook even de bijlage bij deze brief met nadere informatie over de 
inspraakprocedure ondergrondse containers.  
 
Tot ziens op 3 november! 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
namens het college, 
de leidinggevende van de cluster Beheer Leefomgeving, 
 
 
 
 
I. Völker 

http://www.vlissingen.nl/molenweg
http://www.vlissingen.nl/molenweg


Bijlage: Inspraakprocedure voorlopig spreidingsplan ondergrondse containers 2016-2 
 
Voorlopig spreidingsplan Ondergrondse Containers vastgesteld: hoe nu verder? 
Het college van B&W heeft op 11 oktober 2016 het “voorlopig spreidingsplan ondergrondse 
containers 2016-2” vastgesteld om het aantal ondergrondse afvalcontainers binnen de 
gemeente uit te breiden. Dit betekent dat in uw wijk ondergrondse containers zullen worden 
geplaatst voor de inzameling van huishoudelijk afval. Op het voorlopig spreidingsplan is 
inspraak mogelijk. 
 
De plaatsing van deze ondergrondse afvalcontainers heeft voor u tot gevolg dat er op een 
andere wijze huisvuil zal worden ingezameld. U kunt op verschillende manieren het voorlopig 
spreidingsplan en de bijbehorende tekeningen inzien: 

- via de website van de gemeente www.vlissingen.nl/bekendmakingen; 
- in de hal van het stadhuis; 
- op de inloopavond (integraal project) Molenweg e.o. 

In deze bijlage zijn de meest gestelde vragen rondom dit thema weergegeven en voorzien van 
een antwoord. 
 
Inspraakreacties en zienswijzes 
Tijdens de inloopavond kunt u –naast de algemene werkzaamheden rondom de Molenweg  
informatie krijgen over het plan voor de ondergrondse containers zoals dat nu in de inspraak 
wordt gebracht. U kunt daar direct uw schriftelijke inspraakreactie op de aanwezige 
inspraakformulieren indienen.  
De officiële inspraakprocedure start op de datum van de publicatie op 
www.vlissingen.nl/bekendmakingen van 27 oktober t/m 8 december 2016. U kunt uw 
zienswijzen in die periode ook indienen op de volgende manieren: 

 Per brief aan ons college: postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
 Per e-mail: gemeente@vlissingen.nl 
 Via het contactformulier op de website www.vlissingen.nl/inspraak  

Geef in de brief en e-mail aan dat uw zienswijze betrekking heeft op de “inspraakprocedure 
voorlopig spreidingsplan ondergrondse containers 2016-2”. 
 
Definitief besluit 
Na deze inspraakperiode worden de ingekomen zienswijzen beoordeeld en neemt het college 
van B en W een definitief besluit over de plaatsing met het besluit “definitief spreidingsplan 
ondergrondse containers 2016-2”. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen 
een brief over het definitieve besluit en reactie op de ingediende zienswijze. Het besluit zal ook 
worden gepubliceerd op https://www.vlissingen.nl/inwoner/bekendmakingen.html. 

http://www.vlissingen.nl/bekendmakingen
http://www.vlissingen.nl/bekendmakingen
mailto:gemeente@vlissingen.nl
http://www.vlissingen.nl/inwoner/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-stukken/inspraak.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/bekendmakingen.html


FAQ 
Veel gestelde vragen bij inspraakprocedures voor  
spreidingsplan ondergrondse containers (OGC) 
 
 
Is de gemeente verplicht om voor de locatiebepaling van ondergrondse containers een 
inspraakprocedure (uniforme openbare voorbereidings-procedure) te doorlopen? 
Conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan bij het besluit om een voorlopig 
spreidingsplan ondergrondse containers vast te stellen een uniforme voorbereiding procedure 
opgestart en doorlopen worden. Burgers krijgen met het doorlopen van deze procedure het recht tot 
inspraak. De gemeente is dus niet verplicht om deze procedure te doorlopen maar de gemeente vindt 
participatie en inspraak van de burgers belangrijk. Zij zijn immers de hoofdgebruikers van de 
openbare ruimte. 
 
Hoe lang duurt zo een inspraaktraject? 
Een inspraaktraject bestaat uit verschillende stappen: 

1. Het voorlopig spreidingsplan OGC ligt ter inzage voor een periode van 6 weken. Iedereen 
mag binnen deze termijn een zienswijze indienen. 

2. De gemeente verzamelt alle inspraakreacties (zienswijzen) en geven m.b.v. een 
inspraakschrift het college van B&W een advies over de te geven antwoorden. Het college 
neemt een besluit over het inspraakschrift en het definitief spreidingsplan. In het verleden is 
voorgekomen dat spreidingsplannen gewijzigd en ongewijzigd zijn vastgesteld. De termijn 
voor de voorbereidingen en het nemen van het besluit bedraagt circa 1 tot 2 maanden en is 
afhankelijk van de hoeveelheid en aangedragen reacties. 

3. Nadat het besluit (definitief spreidingsplan) is genomen wordt met een beroepsprocedure de 
kans geboden om in beroep te gaan bij de rechter. Iedereen die een inspraakreactie heeft 
ingediend wordt hierover ingelicht. 

 
Kan de plaatsing van OGC tegengaan worden? 
Het plaatsen van OGC is gemeentelijk beleid en is in 2005 door de raad vastgesteld. De bedoeling is 
dat in de gemeente Vlissingen al het afval in de toekomst ondergronds wordt ingezameld. Wel is 
inspraak mogelijk op de locatie van de ondergrondse containers. 
 
Met welke toetscriteria wordt rekening gehouden bij de locatiebepaling van een OGC en zijn 
relevant bij een inspraakreactie? 
De randvoorwaarden bij het plaatsen van ondergrondse containers zijn: 

- (loop)afstand (maximaal 75m, met toestemming van het college B&W maximaal 125m); 
- Bereikbaarheid (bereikbaarheid van OGC mag verkeer niet belemmeren en dient bereikbaar 

te zijn voor vuilniswagen); 
- Verkeersveiligheid (de OGC mag de verkeersveiligheid niet significant negatief beïnvloeden); 
- Parkeerplaatsen (streven is om min mogelijk parkeerplaatsen op te offeren); 
- Bomen (streven is om bomen zoveel mogelijk te sparen); 
- inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten (waaronder ondergrondse 

obstakels). 
 
Voor wie is de OGC bedoeld? 
Het gebruik van de OGC is bedoeld voor de gebruikersgroepen die hiervoor zijn vastgesteld. D.m.v. 
een brief worden de gebruikers die hun restafval dienen aan te bieden aan een bepaalde OGC op de 
hoogte gesteld. 
 
Wanneer zal de gemeente de OGC plaatsen en wanneer worden ze in gebruik genomen? 
Dit is deels afhankelijk van de planning van overige werkzaamheden in de buurt (wegen, riool, groen 
OVL enz.). De werkzaamheden worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd om de overlast voor de 
gebruikers van de openbare ruimte zo veel mogelijk te beperken. 
 



Voor welk afval is de restafval OGC bedoeld? 
Al het afval dat u ook in de zwarte kliko’s mocht gooien. 
 
Wat gebeurt er met de groene GFT container? 
Vooralsnog blijven de groene containers voor GFT nog gewoon bestaan. De beoogde OGC zijn ter 
vervanging van de restafvalcontainers en/of een aanvulling op de inzameling van papier, glas, 
kunststof en/of textiel. 
 
Wat gebeurt er met de zwarte restafval containers (kliko’s)? 
U ontvangt t.z.t. een brief van de gemeente waarin de werkwijze staat omschreven. Na plaatsing van 
de OGC en de brief worden de “kliko’s” ingenomen. 
 
Wanneer kunnen mensen afval aanbieden bij de OGC. 
U kunt uw afval in een OGC storten tussen 7.00 uur ’s ochtends en 22.00 uur ’s avonds. U mag geen 
zakken met afval bij of naast de ondergrondse container plaatsen. 
 
Zorgen de OGC voor stankoverlast? 
De overlast door stank is beduidend minder dan bij de huidige “kliko’s”. Daar zijn verschillende 
redenen voor: 

- afval wordt ondergronds opgeslagen, daar is het kouder dan boven de grond; 
- de stortkoker is voorzien van een rubberen afsluiting; 
- de OGC wordt 2 keer per jaar gereinigd; 
- indien toch stankoverlast wordt geconstateerd zal de gemeente na een melding de OGC 

reinigingen. 
 
Komt er ongedierte af op de OGC? 
De OGC is een afgesloten bak met daarop een stortkoker die voorzien is van een klep. De kans op 
ongedierte is daarom zeer gering. 
 
Wat als het afval niet door de klep/stortkoker past? 
Grof huishoudelijk afval (zoals bijvoorbeeld een bank, tafel, bed enz.) mag niet in een OGC worden 
gestort of naast een OGC worden gezet. Dit afval wordt gratis afgehaald op verschillende 
ophaaldagen. U kunt hiervoor een afspraak maken, tel. 0118-487300. De exacte ophaaldagen en 
overige informatie staan op de gemeentelijke website. Wilt u grofvuil laten ophalen op een ander 
tijdstip dan de reguliere inzameldagen? Dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. 
 
Wat doet de gemeente als mensen afval naast/bij de OGC zetten? 
De gemeente ruimt dat op nadat een melding is gemaakt. Als dit regelmatig voorkomt, worden extra 
acties ondernomen. Afhankelijk van de oorzaak wordt een passende oplossing gezocht. 
 
Waar kan ik een melding maken? 
Constateert u dat uw afval niet in de OGC kwijt kunt omdat deze vol is? Of omdat er een andere 
storing is? Dan vragen wij u dit te melden via de QR-code die op de container staat, via de 
MijnGemeente APP of via 0118-487000. Buiten kantooruren kunt u in geval van nood bellen 
naar (06 – 12 15 45 64). 

 


