
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) over de Molenweg en omgeving. 

Inspraak en zienswijzen 
Tijdens de inloopavond kunt u (naast de algemene werkzaamheden rondom de Molenweg) 

ook informatie krijgen over het plan voor de ondergrondse containers, zoals dat in de 

inspraak is gebracht. U kunt op die pagina direct uw schriftelijke inspraakreactie op de 

aanwezige inspraakformulieren indienen.  

De inspraakprocedure start op 27 oktober en loopt tot en met 8 december 2016. U kunt uw 

zienswijzen op de volgende manieren indienen: 

 Per brief aan ons college van B&W, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen; 

 Per e-mail: gemeente@vlissingen.nl; 

 Via het inspraakformulier.  

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 de inspraakperiode worden de ingekomen zienswijzen beoordeeld en neemt het college 

van B en W een definitief besluit over de plaatsing. Als u een zienswijze heeft ingediend, 

ontvangt u een brief over het definitieve besluit en reactie op de ingediende zienswijze. Het 

besluit zal ook worden gepubliceerd op de gemeentelijke pagina Bekendmakingen. 
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