
ZIENSWIJZEN HEILOO 

 Cluster-
plaats 

Zienswijze Reactie Gevolg voor ontwerp 

1 H596 Mijn rolcontainers staan achter het huis. Momenteel maak ik voor de inzameling van het afval gebruik van een 
verzamelplaats voor containers in de Bestevaerstraat. Ik ga dan achter de tuin uit, loop over het terrein waar garages zijn en 
plaats de container direct links om de hoek. 
Op de plattegrond die u mee heeft gezonden staat niet aangegeven wat het nummer is voor bewoners van de 
Bestevaerstraat, ik kan hier dus niet aan refereren. Voor mij is een clusterplaats aldaar vele malen handiger dan de nu 
voorgestelde clusterplaats met nummer H596 Naar ik hoop kunt u hier rekening mee houden 

H596 wordt H… (clusterplaats Bestevaerstraat). Per 
mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

2  Momenteel is er een opstelplaats naast onze woning aan de Lijsterbes .., die tevens als parkeerplaats in gebruik is (op de niet-
ophaal dagen). Deze plaats is, in de huidige situatie, groot genoeg om het aanbod bakken in 2 à 3 rijen diep op te stellen, 
maar zeker niet om deze in 1 rij neer te zetten. In de nieuwe situatietekeningen op de site van de gemeente Heiloo is onze 
straat niet ingetekend. Dit is frappant, aangezien dit deel van Zuiderloo al ruim een jaar is opgeleverd. 
Aangezien de nieuwe manier van ophalen niet haalbaar is op de huidige locatie en de nieuwe plannen niet zijn gemaakt op 
basis van de meest actuele situatie, ben ik benieuwd wat hier uw visie op is. 

De huidige clusterplaatsen op de Lijsterbes (3 stuks) 
blijven intact en worden met 1 uitgebreid, te weten 
naast huisnummer 51 op de parkeerplaats. Dit ontlast 
de overige clusterplaatsen, met name naast 
huisnummer ... Dit wordt nog gecommuniceerd naar 
de bewoners die gebruik maken van deze 
clusterplaatsen.Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

3 H498 Ik heb onoverkomelijke bezwaren tegen de door u voorgestelde clusterplaats H498. Deze clusterplaats is nota bene voorzien 
op de uitrit van mijn garage aan De Hofstee .. te Heilo. De huidige clusterplaats is op de parkeerplaats ernaast. Die kan daar 
eenvoudig worden gehandhaafd. Ik verzoek u het ontwerpbesluit zodanig aan te passen dat van deze blokkade geen sprake 
meer is. 

De clusterplaats wordt doorgetrokken naar de 
parkeerplek naast huisnummer 9 zoals nu ook het 
geval is. Komt niet op de uitrit.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

4 H648 Tot mijn grote verbazing is deze ingetekend pal voor onze inrit/uitrit. 
Bovendien staan er twee bomen, hier is ook geen rekening mee gehouden. Er kunnen op deze plek dan ook geen 16 
rolcontainers geplaatst worden. 

Deze clusterplaats is al ingericht als zijbelading-
opstelplek. Er staan veel minder containers omdat er 
ook veel bewoners gebruik maken van de 
ondergrondse container op de Elzenwal. Er komt niets 
voor de uitrit. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing  

5  Butterlaan .. is een middenwoning, de toegang tot de Butterlaan is alleen via de voordeur. Ons achterom is via het achterpad 
dat van af onze tuin tot de Breedelaan loopt. Voor ons is clusterplaats H577 aan de Breedelaan veel logischer. 
Gebruikmaken van clusterplaats H601 betekend voor ons honderden meters omlopen. Graag toewijzing  van clusterplaats 
H577. 

U601 wordt U577. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

6 H693 Voornoemde clusterplaats komt voor ons huis. Hier heb ik vraag over. 
De ruimte aan de weg tussen de oprit van Oosterzijweg 29D en het entree-pad naar onze voordeur (niet getekend op uw uw 
overzicht-tekening) is ca. 6,5 M. De opstelruimte (lengte clusterplaats) die u op de overzicht-tekening aangeeft lijkt 10 M te 
zijn, voor 10 containers. Als dit zo is, dan zullen de containers te toegang naar onze voordeur blokkeren. Dat lijkt ons zeer 
onhandig. 
Kunt u aangeven als deze clusterplaats H693 inderdaad de toegang tot ons entree-pad, Oosterzijweg 29C, gaat blokkeren? 

Containers komen niet op de uitrit of het pad naar de 
voordeur daar wordt rekening mee gehouden. 
Waarschijnlijk wordt de clusterplaats opgeknipt in 2 
stukken. Bij aanleg bekijken wij wat het meest 
praktisch is. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Geen aanpassing 
ontwerp, dit wordt in de 
praktijk opgelost. 

7 H582 Wij zijn ingedeeld  op clusterplaats H582.  Echter is nu onze afval ophaal cluster H583.  
Reden dat we graag de bestaande clusterplaats willen handhaven is dat deze dichterbij is . De oprit van de breedelaan 59 ligt 
20 meter vanaf cluster H583. Maar de belangrijkste reden dat we niet in het donker in een onoverzichtelijke  bocht lopen 
waar het verkeer hard rijdt . En ons over het hoofd ziet met een aanrijding tot gevolg. 
De bestaande ophaal cluster H583 heeft dit risico niet 

H582 wordt H583. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

8 H460 Gaarne willen wij de zienswijze veranderen van H460 naar H461. Dit is onze huidige afvalplek. Het zal toch niet de bedoeling 
zijn, dat we verder met de zware bak moeten lopen en dan ook nog een extra stoep op en af moeten. 

H460 wordt U461. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

9 H494 ik woon in een huis op het Zevenhuizen richting het scoutingsgebouw. 
Mijn vuilnisbakken staan bij achter het huis, mij. Ik ga nu de zij poort uit, sta gelijk in de steeg, loop 20 meter richting de 
Hofstee en zet daar mijn vuilnis neer. (vlak bij de in te richten plek H497). 
Ik zie op kaart dat aan ons toegewezen plek H494 een stuk verder is. Dus ik wil graag H497 (in De Hofstee) als toegewezen 
plek ipv H494 

H494 wordt H497. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 



10 H399 Ik ben het niet eens met de voorgestelde clusterplaats H399. De loopafstand is hier groot, is onveiliger en levert meer hinder 
op. Ik zou het graag willen houden zoals het momenteel gaat. 
Dat houdt in dat huisnr 22 tm 31 van de zeekamplaan  hun bak neerzetten op clusterplaats H597. 
Dit is voor ons de kortste afstand naar een clusterplaats is veiliger en levert minder hinder op. 
Als alternatief is in het verlengde van het achterpad van de even nr van de zeekamplaan aan de breedelaan een clusterplaats 
te maken. 

Er is tekort ruimte op H597, graag gebruik maken van 
H399 is maar 20 meter verder. Per mail medegedeeld 
aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

11 H650 Wij zijn, als bewoners van liguster .., ingedeeld in cluster H650, terwijl onze uitrit feitelijk grenst aan cluster H649.  
Dus graag zouden wij ingedeeld worden bij het meest logische cluster H649 
 

H650 wordt H649. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

12 H610 Oorspronkelijk toegewezen clusterplaats: H610. Gewenste clusterplaats: H613 
Reden is mijn dagelijkse loop van en naar het station, waarbij H610 zich onhandig een eind in tegengestelde richting  bevindt.   
Bij toewijzing van H613 kan de rolemmer in de loop meegenomen worden.  

Geen reden voor aanpassing, zou ook ten koste gaan 
van parkeerplek. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Geen aanpassing 

13  Ik heb u bericht mogen ontvangen van enorme investeringen qua afval in de gemeente Heiloo (goed voor de werknemers, 
slecht voor de bewoners), en zie dat er echt is nagedacht over de indeling waar men de containers aan de weg moet 
aanbieden. 
Ik vind het ook mooi dat er rekening gehouden is met de leeftijd van de bewoners en hun mobiliteit. Zoals u het nu op papier 
is neergezet van achter uw tekentafel en totaal niet gericht en gestaafd op de praktijk, gaat dit het niet worden zie de bijlage 
van de Patrijsakkers, u verwacht en wilt dat wij de bewoners van de Patrijsakkers gewoon gehalveerd worden en dat we maar 
door een eng donker steegje ’s avonds laat met allerlei risico naar het Zevenhuizen moeten lopen met de container of je nu 
oud en stukken minder mobiel bent maakt kennelijk waarschijnlijk niet uit. Ik heb weer de indruk dat er iets kennelijk 
waarschijnlijk door je keel wordt gedrukt. Ik verwacht dat het ontwerp aangepast gaat worden, ik zie gaarne een nieuw 
ontwerp tegemoet waar de mensen die daar wonen echt eens profijt van hebben in plaats van het tegen over gestelde.  

Er is voor deze indeling gekozen om de 
parkeerplaatsen in stand te houden. Dit resulteert wel 
in extra loopafstand. Situatie zoals nu in stand houden 
zou twee parkeerplaatsen kosten. 
 
Geboden alternatief is helaas geen optie, deze 
clusterplaats is vol en kan niet vergroot worden. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

14 H596 Mijn rolcontainers staan achter het huis. Momenteel maak ik voor de inzameling van het afval gebruik van een 
verzamelplaats voor containers in de Bestevaerstraat. Ik ga dan achter de tuin uit, loop over het terrein waar garages zijn en 
plaats de container direct links om de hoek. 
Op de plattegrond die u mee heeft gezonden staat niet aangegeven wat het nummer is voor bewoners van de 
Bestevaerstraat, ik kan hier dus niet aan refereren. Voor mij is de clusterplaats aldaar vele malen handiger dan de nu 
voorgestelde clusterplaats met nr. H596. 
Naar ik hoop kunt u hier rekening mee houden zodat ik niet met de rolcontainers door mijn huis hoef te gaan. 

H596 wordt H… (clusterplaats Bestevaerstraat). Per 
mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

15 H004 Mijn voordeur en garagetoegang zit aan de Op de Wieken zijde. Ik zet nu al 44 jaar vanzelfsprekend mijn rolcontainers op de 
op uw plattegrond, HO11 clusterplaats. Dit is ca. 10m vanaf mijn garage-pad. De door u voorgestelde clusterplaats HOO4 ligt 
ca. 40m verder. Welnu, zou u in overweging willen nemen om mijn voorgestelde clusterplaats HOO4 te wijzigen in HO11. 

H004 wordt H011. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

16 H357 In uw besluit wordt clusterplaats H357 genoemd. Om daar te komen zouden wij de weg moeten oversteken naar het voetpad 
om vervolgens na ca. 100 meter nogmaals over te steken naar Scheprad waar H357 is gesitueerd. 
Om het oversteken te voorkomen wordt het niet veiliger daar wij dan over de rijbaan naar het Scheprad moeten lopen. 
Naast ons adres … is de woning … waar clusterplaats H870 is gesitueerd. Deze plaats is voor ons veilig bereikbaar en grenst 
nagenoeg aan onze entree. Graag verneem ik of u zich kunt vinden in deze zienswijze en onze clusterplaats wilt aanpassen 
naar H870. 

H357 wordt H870. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

17 H421 Aanname Gemeente: Gelet op de aan ons toegewezen clusterplaatsen vermoeden wij dat de gemeente er van uit is 
gegaan dat wij onze rolcontainers aan de achterzijde van onze woning hebben staan. 
Daarvanuit gaande zou de aangewezen clusterplaats (H421) logisch aannemelijk zijn. 
Rolcontainers staan aan de voorzijde: 
Echter hebben wij de rolcontainers al tientallen jaren aan de voorzijde van onze woningen staan. In de huidige situatie 
plaatsen wij onze rolcontainers op de daartoe aangewezen dagen op de parkeerplaats naast perceel 40. Om nu te voorkomen 
dat wij wekelijks (ook in de winter…) onze rolcontainers door onze woningen /garages naar de achterzijde van onze woning 
en nog een kleine 100 meter naar locatie H421 moeten rollen, vragen wij u om clusterplaatsen H419 en of H420 aan ons toe 
te wijzen.  

Voor huisnummers .. en .. geldt: H421 wordt H420. 
Per mail medegedeeld aan indieners zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

18 H466 Op clusterplaats H 466 dienen in het ontwerp 32 bakken te worden geplaatst. Is het niet zinvoller de bakken van de nrs.43 
t/m 48 te voegen bij H464, staan maar 11 bakken ingepland. Bovendien is dat recht tegenover de woningen van dat blokje. 

Worden minder containers, er is rekening mee 
gehouden dat de containers aan de achterkant van de 
woningen staan. Zelfde situatie als Mariënstein en 
Termijen. 

Geen aanpassing 



Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

19 H417 U heeft mij wonende op Baetenburg .. ingedeeld op clusterplaats H417 dit betekend dat ik dan met de vuilnisbak 200 meter 
moet lopen om hem te brengen en te halen. Terwijl ik voor mijn huis clusterplaats H419 heb. Dit is voor mij de kortste weg 20 
meter heen en terug. Tevens maak ik mij zorgen om de 20-21 bakken die geplaatst gaan worden in de smalle gevaarlijke 
doorgang bij clusterplaats H 417. 

H417 wordt H419. Containers levert volgens ons geen 
problemen op. Normaal gesproken kan hier 
geparkeerd worden, dus voldoende ruimte. Per mail 
medegedeeld aan indiener zienswijze 

Aanpassing 
clusterplaats 

20 H405 Als reden dragen we aan dat de nieuwe clusterplaats veel te ver ligt t.o.v. de huidige clusterplaats. De afstand wordt ca. 5x 
groter. Zie ook onderstaande plaatje. 
Het verzoek is om een nieuwe clusterplaats aan te wijzen die dichter bij onze woning locatie nr. 2 (zie onderstaande plaatje) 
is gelegen overeenkomend met de huidige afstand naar de bestaande clusterplaats (nr. 1 uit onderstaande plaatje). 
Graag horen we ook de reden waarom de bestaande clusterplaats niet wordt gehandhaafd, want onze voorkeur gaat ernaar 
uit deze te handhaven. 

H… wordt H617. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

21 U119 wij wonen op de Hasebroekweg. Als clusterplaats hebben wij gekregen nr H119. 
Wij willen dit graag veranderen in nr. H121. De reden is dat dit dichterbij is. 

H119 wordt H121. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

22 H367 Bij deze maak ik bezwaar betreffende de mij toegewezen clusterplaats H367. Daar mijn vuilnisbakken aan de voorzijde van 
mijn woning staan opgesteld maak ik al 35 jaar gebruik van de opstelplaats tegenover mijn woning aan de Oudburgerlaan, nu 
clusterplaats H366 genaamd. Dit wil ik ook in de toekomst blijven doen daar ik anders een aanzienlijke afstand moet afleggen 
naar de achterzijde van het achter mijn woning liggende plein dus verzoek ik u bij deze de toewijzing van de clusterplaats 
voor ons te wijzigen van H367 in H366. 

H367 wordt H366. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

23 H197 Clusterplaats H197 is geplaatst voor onze tuinpoort, van waaruit wij dagelijks de achter/zijtuin uit gaan, met onze fietsen die 
aan die kant in de tuin staan. Als daar rolcontainers komen te staan, hebben we geen doorgang naar de tuin/achterdeur. Dit 
geeft buitensporig overlast, bijvoorbeeld bij het naar school brengen en halen van de kinderen. We zullen de rolcontainers 
dan steeds zelf moeten verwijderen. Bij deze verzoek ik u clusterplaats H197 te verschuiven/verplaatsen naar de hoek van de 
straat richting bos.  

Clusterplaats wordt in 2 delen opgesplitst, de 
tuinpoort blijft ten alle tijden bereikbaar. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

24 H400 De geplande linker clusterplaats H400 van de woningen Boswinde 29 t/m 21 en van 11 t/m 19 is zo geprogrammeerd dat de 
ingang van het gemeenschappelijke parkeerterrein  van de nummers 37 t/m 23 hierdoor geblokkeerd zou worden op de 
dagen dat het afval zal worden opgehaald. Dat lijkt ons natuurlijk een verkeerde planning, gelet op de toegankelijkheid van 
de parkeerplaatsen! Aanpassing van deze clusterplaats lijkt ons logisch. 

Clusterplaats komt niet voor de inrit er is ruimte 
genoeg. Per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze.  
 

Geen aanpassing 

25 H659 Ons is clusterplaats H659 toegewezen. Wij hebben onze rolcontainer echter aan de achterzijde van ons huis staan en rollen 
deze door de steeg nu ook naar De Werkendelslaan. Om die reden zouden wij ook gebruik willen maken van clusterplaats 
H398 

H659 wordt H398. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassing 
clusterplaats 

26  ik mis locatie afvalcontainerplaats van huisnummer 191. 
 

Wordt H241. Per mail aan indiener zienswijze 
medegedeeld.  

Aanpassing 
clusterplaats 

27  Allereerst hebben wij begrip voor de keuze van deze plaatsen, gezien de mogelijkheden ( parkeertereinen en fietspad ). 
Maar de ervaring in de afgelopen jaren, waarbij containers vroegtijdig werden geplaatst en laat tot zeer laat werden 
opgehaald ( soms wel vier of vijf dagen ), doet ons vrezen voor de toekomst. Verder waren er soms openstaande- en in de 
zomer groencontainers waar maden uitkropen. Er komen nu twee rijen voor onze deur. Één vlak voor ons raam en één aan 
de overkant. Wij willen graag met u van gedachten wisselen over de mogelijkheid van toezicht door de gemeente, op het 
naleven van het correct aanbieden van het vuil. 

Bakken worden voorzien van adressticker, 
vereenvoudigt aanspreken op verkeerd gedrag door 
omwonenden/gemeente. Per mail medegedeeld aan 
indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

28 H819 De  nieuwe plaats vind ik te ver terwijl ik nu op H814 zit. Volgens mij kan dit wel zo blijven.    
Last van mijn rug en een golfarm   
 

H819 wordt H814. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

29  Ik maak u er op attent dat de woningen op Rosendaal met de nummers 78,74 en 70 bovenwoningen zijn. Hiermee is bij uw 
voorstel geen rekening gehouden. Ik verzoek u dat aan te passen. 
 
 

Hier wordt rekening mee gehouden. Er staat een 
ondergrondse container gepland voor de 
appartementen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

30 H473 Blijkens jullie brief is mijn clusterplaats H473. Ik zou willen vragen om mij clusterplaats H470 toe te wijzen. Op bijgaande scan 
heb ik met een groen kruisje aangegeven waar mijn rolcontainers staan normaal gesproken. Zoals jullie zien is het voor mij 
dichterbij en ook veiliger om naar H470 te lopen met de rolcontainer dan naar H473. In het laatste geval loop ik met de 
rolcontainer een stuk(je) over de weg. Ik ervaar dat elke week als vrij onveilig, dus zou het zeer waarderen als ik niet meer 
over de weg hoef te lopen, maar slechts de weg hoef over te steken. Bijkomend argument voor mij persoonlijk is dat ik 
chronisch ziek ben en zo efficiënt mogelijk met mijn energie om moet gaan. Elke meter minder met een zware rolcontainer is 

H473 wordt H470. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 



dan fijn. Verder is mijn inschatting dat op clusterplaats H470 voldoende ruimte is voor 3 rolcontainers zonder hinder te 
veroorzaken. 

31 H197 Ik denk niet dat de voorgestelde clusterplaats aan de v. Doornstraat volstaat. Zoals u kunt zien in de attachment (kaartje en 
foto van de situatie) is het trottoir erg smal. De clusterplaats loopt ook tot aan onze schuur/uitgang. Zodoende blokkeert de 
clusterplaats onze toegang tot de openbare weg. 

Clusterplaats wordt in 2 delen opgesplitst, toegang 
woning/schuur wordt niet belemmerd. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. 

Aanpassing ontwerp 

32 H365 Onze rolcontainers bevinden zich aan de voorzijde van ons huis.  
Daarom is het (voor ons) veel logischer om onze clusterplaats te veranderen in H364. Het is namelijk veel verder lopen voor 
ons om bij de aangewezen clusterplaats onze containers neer te zetten.  
 

H365 wordt H364.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

33 H458 H458 blokkeert inrit plein.  
Voorstel is deze vier meter oostwaarts te plaatsen. Het betreft de inrit van Termijen 93 tot 111. 

De cluster komt niet voor het uitrit. Hiermee houden 
we rekening tijdens de aanleg van de clusterplaats. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

34 H159 Mijn bezwaar is dat  de clusterplaats waar ik mijn container moet plaatsen zeer ongelukkig ligt. De in- en uitgang van mijn 
achtertuin komt uit op clusterplaats H156 (3 meter). Toch word er van mij verwacht dat ik naar clusterplaats H159 loop. Ik 
vraag u daarom mijn plek te herzien.  Als ik naar uw schema kijk en er vanuit ga dat huizen met dezelfde kleur naar dezelfde 
clusterplaatsen worden verwezen, valt me op dat hier geen logica in is te vinden. ER wordt geen rekening gehouden met de 
looppaden achter het huis. Al de containers bij mij in de buurt staan in achtertuinen. Het is derhalve logisch om de route van 
de stegen te volgen. De huizen aan de Boomweijdt 9, 11, 13 en 15 komen dan allemaal uit op H156, terwijl de woningen aan 
Paapenhof 14 t/m 19 bij plek H159 uitkomen. Ik neem aan dat u dit na bestudering van de plattegrond met me eens zult zijn. 
Daarnaast voorzie ik op de woensdagavonden grote problemen voor parkeerders omdat er containers staan, maar voor de 
hand liggender is dat er geen plek voor rolcontainers is omdat er auto’s op de clusterplaatsen staan. Er is nu al een groot 
parkeertekort aan de Paapenhof. De containers ze zullen dan op de opritten van onze achterburen en mij komen te staan. Ik 
acht de kans ook groot dat de stegen zullen worden geblokkeerd. 

Om een gelijke verdeling van aanbod op de 
clusterplaatsen te krijgen hebben wij het zo ingedeeld. 
Als iedereen van H156 gebruik zou maken zouden er 
veel meer parkeerplaatsen opgeofferd worden dan 
hoe het nu is ingetekend. 
Soms moet men helaas meer lopen dan logisch lijkt te 
zijn. 
Boomweijdt naar 156 en Paapenhof naar 159 is geen 
optie. Dit geeft weer problemen met andere 
clusterplaatsen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 

Geen aanpassing 

35 H246 Ik heb een vraag over clusterplaats H246. Op die plek staat een mooie grote boom. Moet deze boom wijken voor het 
aanleggen van de plaats? 

Boom blijft staan, De clusterplaats komt meer richting 
het spoor, op de stoep. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

36 H841 De ingetekende plaats H841 ligt precies voor de inrit van Rector Frederiklaan nummer ... Deze plaats voldoet dus niet aan de 
door u zelf geformuleerde eisen dat deze niet voor een inrit mag liggen. Het moge duidelijk zijn dat het compleet afsluiten 
van de toegang tot de woning door het plaatsen van een lint containers voor de inrit niet realistisch is, zeker gezien er geen 
verdere parkeerfaciliteiten zijn in de buurt. Gezien het aantal containers (veel woningen hebben namelijk twee groene 
containers) dat geplaatst moet kunnen worden is het niet haalbaar om de plaats te verschuiven (voor nummer 9 en 11), dit 
biedt onvoldoende ruimte als de containers allemaal naast elkaar moeten staan. Temeer daar nummer 11 een aparte 
toegang tot de woning heeft langs de weg (los van de inrit).   
Gelukkig zijn er twee alternatieven: namelijk aan de overzijde van de straat bij huisnummer 14 (en dan in de richting van 
huisnummer 12 om de inrit van huisnummer 14 niet te blokkeren. Dit huisnummer heeft namelijk een twee keer zo brede 
kavel (met maar 1 inrit) waardoor het opstellen van een lint containers geen hinder geeft voor bewoners met toegang tot 
hun opritten. Bovendien is hier als erfgrens een mooie heg geplant, waardoor de bewoners ook niet veel last hebben (qua 
uitzicht) van de containers.  
Een andere optie is voor huisnummer 7 (niet aan de kant van nr 9 want daar zit de inrit van nummer 7), maar meer naar de 
kant van nr 5. Ook daar geldt dat dit een bredere kavel is, waardoor er veel meer ruimte is voor het plaatsen van de 
containers zonder voor een inrit uit te komen. Ook hier geldt dat dit in combinatie met reeds aanwezige beplanting weinig 
invloed heeft op het uitzicht vanuit deze woningen. 

Clusterplaats komt niet voor de uitrit. De groenstrook 
tussen huisnummers 9 en 11 is lang genoeg voor alle 
rolcontainers. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

37 H100 Ik rijd vaak meerdere keren per dag weg van deze plaats, dan kom ik aan via de stoep voor ons huis en ga achteruit ons erf op 
om spullen in en uit te laden. Als hier ongeveer 9 afvalcontainers staan wordt dit een hagelijke situatie. 
Nu staan de bakken tussen huis nummer 344-342. 
Dit is een betere plek. Al moet ik wel vaak meerdere bakken weg zetten om veilig in te rijden. 
Een tweede optie is voor huisnummer 350. Hier kan geen auto staan en is geen op en afrit. 

Voor 344-342 hebben we last van de lantaarnpalen 
die langs de Kennemerstraatweg staan, omdat we op 
het fietspad legen. 350 geeft problemen met de 
boom. Volgens ons is er ruimte genoeg. Samen bezien 
wanneer tijdelijke markering clusterplaats wordt 
aangebracht. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



38 H163 Vandaag hebben wij de brief ontvangen met de toekomstige clusterplaatsen voor onze rolcontainers. De aangewezen 
clusterlocatie is voor ons niet de plek waar wij de containers zullen plaatsen.  
Ons adres is Groote Olven .. wij hebben onze rolcontainers in de achtertuin staan. Deze brengen wij via de steeg naast ons 
huis naar de straat.  Dan komen wij uit op clusterplaats nr. H161. Dit is direct voor onze eigen woning.  
We hebben clusterplaats nr. H163 toegewezen gekregen. Maar daar gaan wij onze containers niet plaatsen.  
PS. Clusterplaatsen nrs. H161, H162 & H163 liggen wel binnen 2 meter van de hoek met de aangrenzende straten; 
Pauwweijdt en Schapenweijdt. En ze zullen ook de parkeerplaatsen blokkeren. Er zouden dus auto’s kunnen staan achter de 
rolcontainers. Er wordt niets gerept over schade aan auto’s. 

H163 wordt H161. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 
 
 
 
 
 

Aanpassing 
clusterplaats 

39  De clusterplaats die u aanwijst voor mijn woning aan de Holleweg 40 is beduidend verder als de plaats waar ik nu mijn 
bakken neerzet. En de plaats is ook slecht gekozen n.l. In de voortuinen van nummer 35 en 37, daar zullen deze mensen blij 
me zijn. 
Aan gezien ik regelmatig op zondag werk van 11 uur in de ochtend tot 1 a 2 uur in de nacht, ben ik genoodzaakt om na 
middernacht de afval bakken naar de verzamelplaats te brengen. 
Omdat de bakken op maandagochtend om 8 uur worden geleegd en ik dan nog niet wakker ben zie ik geen andere 
mogelijkheid. 
En omdat de Holleweg een zeer slechte bestrating heeft wil ik niet om 2 uur s’nachts door de Holleweg lopen waardoor de 
halve straat wakker wordt van mijn rammelende afvalbakken. 
Een voorstel zou zijn om de Holleweg te asfalteren. Waardoor er geruisloos met de bakken gereden kan worden en 
bijkomend voordeel voor de fietsers zou zijn dat ze niet stuiterend door de Holleweg hoeven te rijden. 

H… wordt H089. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

40 H388 Als ik de tekening goed bekijk worden de containers op de weg geplaatst in tegenstelling tot de andere clusterplaatsen in 
deze regio, deze lijken op het voetpad geplaatst te worden. Dit kan een gevaarlijke situatie opleveren als auto's vanuit de 
linkerbocht komen en bijna tegelijk worden geconfronteerd met de containers en daardoor naar links uitwijken en 
tegemoetkomend verkeer hinderen. Dit gebeurd nu ook al regelmatig bij een geparkeerde vrachtwagen op dezelfde plaats, 
vaak in het weekend. Hier is overigens melding van gemaakt. Een alternatief, mijn inziens, is de clusterplaats enkele meters 
op te schuiven richting Bosrank, waardoor de containers op het voetpad kunnen worden geplaatst. 
Of dat de gebruikers van clusterplaats H388 gebruik maken van clusterplaats H380, waardoor deze dus groter wordt. De 
afstand die extra afgelegd dient te worden naar deze plaats is, wat mij betreft, klein. 

Naar onze inschatting is dit een veilige clusterplaats, 
er is voldoende ruimte. Het alternatief H380 is niet 
haalbaar, staan al het maximale aantal containers. 
Opschuiven ook geen optie, dan staat deel op stoep 
en deel op straat. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

41 H863 De verzamelplaats H863 voldoet niet aan vier van de voorwaarden die het college heeft vastgesteld.  
1. “De verzamelplaats ligt niet voor een inrit, carport of garage” 
Ons huis op nummer 202 heeft een inrit zodat wij onze auto op de parkeerplaats voor het huis kunnen parkeren. 
Op de scan van de plattegrond is de uitrit gearceerd, en is duidelijk te zien dat de verzamelplaats onze oprit blokkeert. 
2. “De verzamelplaats is voor bewoners goed bereikbaar.” 
Op de scan is te zien dat de linker vier blokjes van de ingetekende verzamelplaats direct grenzen aan een stukje plantsoen. 
Als daar een bak wordt neergezet dan kunnen bewoners die uit het zuiden komen alleen nog maar over de 
Kennemerstraatweg om hun bak op de verzamelplaats te zetten (of omlopen, maar het gevaar is groot dat mensen kiezen 
voor de kortste weg).  Op de de foto hieronder is het te smalle stukje goed te zien. Gelukkig is er een goed alternatief voor de 
verzamelplaats, die op één regel na voldoet aan alle door het college vastgestelde regels voor verzamelplaatsen. 
Op bovenstaande plattegrond is de alternatieve locatie ingetekend. Ook deze verzamelplaats bevindt zich op de plek van 
parkeerplaatsen, maar kost slechts voor twee auto’s een parkeerplaats, in plaats van voor drie auto’s. Ook is deze locatie 
veiliger omdat de rolcontainers niet direct langs de drukke Kennemerstraatweg geplaatst hoeven te worden, en omdat de 
verzamelplaats niet grenst aan de bushalte. En heel belangrijk: er wordt geen enkele inrit geblokkeerd. 
Een bijkomend voordeel is dat op de alternatieve locatie ook al de lantaarnpaal staat waar de PMD zakken worden 
opgehangen, zodat het tegelijkertijd aanbieden van de groene bakken en de PMD een stuk eenvoudiger is. 
Op onderstaande foto van Google Earth zijn de twee locaties ingetekend. Onze auto staat voor ons huis geparkeerd, en het is 
duidelijk te zien dat onze inrit geblokkeerd wordt. Ook is te zien dat de door ons voorgestelde alternatieve locatie slechts de 
plaats van twee parkeerplaatsen inneemt. 

Het alternatief kost drie parkeerplaatsen in plaats van 
zoals nu ingetekend, twee. De uitrit blijft bereikbaar. 
De clusterplaats wordt tijdens markering in 2 stukken 
verdeeld en komt dus ook één voor huisnummer 202 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

42  Wij danken u voor uw brief van 27 februari jl. Aangaande het plaatsen van de rolcontainers op de Holleweg in Heiloo. Het 
nieuwe voorstel is om 12 containers elke maandag voor mijn huis te plaatsen.  
Dit idee is volkomen onpraktisch omdat dit dan mijn parkeerplaats blokkeert. Deze bevindt zich direct voor mijn huis, in 
plaats van tuin, hebben wij een parkeerplaats voor 1 auto. Het is een probleem omdat alle eigenaars van deze containers 
deze buiten zetten de avond er voor, dus zondag in ons geval en pas weer na het werk op maandagavond in dit geval weer 

De situatie is anders dan geschetst, de appartementen 
48 t/m 48e krijgen een pasje voor de nieuw te 
plaatsen ondergrondse container. 
De clusterplaats komt dan meer richting de garages 
waar deze nu ook is gesitueerd. 

Aanpassing ontwerp 



ophalen. Met andere woorden er staan containers voor ons huis en daardoor onze parkeerplaats voor 24 uur per week 
minstens want soms worden de containers pas op dinsdagochtend gehaald. 
Het is absoluut niet acceptable voor ons om dit goed te keuren. Wij hebben hierbij een foto gestuurd van onze voortuin. 
Hierbij is ook een foto van het kadastraal van onze tuin en ook een foto voor een alternatief. Op dit moment wordt de ruimte 
gebruikt afgebeeld in de andere foto voor het zetten van de containers. Dit zou ook heel goed mogelijk de nieuwe oplossing 
kunnen zijn. Alle containers kunnen op een rij gezet worden en komen dan misschien ietsje voor ons huis maar dat is niet een 
probleem. Deze ruimte is nu de voetgangers ingang voor de appartementen naast ons. Hier vandaan komen ook de meeste 
containers en deze ruimte is al jaren in gebruik om de rolcontainers neer te zetten.  
Mail 2: 
Hierbij sluit ik nog twee fotos die ik zojuist heb genomen om twee alternatieven aan te geven. 
De eerste is dat de 12 bakken, die 60 cm breed zijn, dus zo’n 7.5 meter in lengte zullen meten geplaatste kunnen worden in 
een lange rij vanaf de paal waar ook nu de bakken worden neergezet en dan in een lange rij voor de garage langs die nooit 
gebruikt wordt en dan een klein stukje voor ons huis langs. 
Alternatief nummer twee is op het publieke trottoir waar ook nu op dinsdagavond het karton wordt opgehaald. Deze ruimte 
is perfect geschikt hiervoor en heb een foto bijgesloten.  
Ik begrijp total niet hoe het iemand’s idee kan zijn dat wij, die net zoveel belasting betalen al salle andere mensen in de 
buurt, alle bakken voor ons huis moeten hebben en daardoor onze auto niet kunnen gebruiken. Wie verzint zo iets nu? Ik 
begrijp totaal dat er een oplossing moet komen met deze nieuwe machines maar toch niet ten koste van 1 buurtbewoner. 
Het gaat hier om 12 bakken en de enige die gedupeerd worden zijn wij. 

De container opstelplek komt dus niet voor uw 
woning. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

43 H572 Ik wil u melden dat deze locatie niet voldoet aan de clusterplaatscriteria. 
De aangewezen plek is namelijk pal voor de inrit naar mijn garage naast de woning met elektrische laadplaats (Stationsweg 
16, Heiloo). Mede door de grote lindeboom aan de straat naast de uitrit, kan ik met mijn auto niet van mijn terrein af op de 
dagen dat de rolcontainers er staan. Ik stel voor om de clusterplaats op te schuiven en ten koste te laten gaan van de 
parkeerplaats voor mijn woning. Uiteraard heb ik er begrip voor dat het moeilijk is om in de Stationsweg geschikte locaties te 
vinden, maar de aangewezen locatie H572 moet een vergissing zijn. Ik vertrouw erop dat u in verband met de onvermijdelijke 
hinder (wekelijkse blokkade uit- en inrit woning) de voorgenomen locatie H572 zult wijzigen. 

Er wordt hier geen clusterplaats gemarkeerd het gaat 
alleen om uw eigen container die u naast de boom 
mag zetten dit geldt ook voor uw buren van nummer 
.. aan de andere kant van de boom. Om voor deze 2 
containers een  parkeerplaats op te offeren is niet 
nodig. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

44 H303 Aan de Van Vladerackenlaan hebben wij onze oprit en carport en daar staan onze bakken, op enkele meters van clusterplaats 
H302. Toch zijn wij ingedeeld op een andere clusterplaats (H303). Is het mogelijk om bij clusterplaats H302 te worden 
ingedeeld ? Dat zou voor ons heel veel makkelijker zijn. 

H303 wordt H302 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

45  Nu zal deze clusterplaast voor 24 containers naast ons huis komen op een stukje gemeentegrond. Ik vind het ten eerste 
vreemd dat wij, als directe omwonenden, daarover niet eerder zijn geïnformeerd. Graag wil ik, en wellicht meerdere 
omwonenden, meedenken over het realiseren van de clusterplaats. Vooral omdat in de huidige situatie geen plek is voor 24 
rolcontainers. Wij zijn niet tegen de locatie die de gemeente heeft uitgekozen maar zijn wel benieuwd hoe de gemeente deze 
plaatsen wil realiseren. Wellicht dat wij leuke en handige toevoegingen kunnen doen aangezien wij de situatie het beste 
kennen. Tevens vinden wij het heel erg slecht en zorgwekkend dat de bijgevoegde plattegrond niet overeenkomt met de 
werkelijke situatie. Naast ons huis hebben wij namelijk een meter grond over de gehele lengte van de gemeente gekocht al 
jaren geleden. Dit wordt niet vermeld op de bijgevoegde plattegrond.  

De situatie zal er straks uit komen te zien als een soort 
stoep met verlaagd trottoirband van 90 cm breed 
waar de containers op gezet worden. 
De huidige plek op het pleintje bied geen mogelijkheid 
om zoveel containers in de lengte richting op te 
stellen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

46 H398 Aan het adres van mijn moeder, mw. J.H. Twisk-Knops (Bestevaerslaan 21) is clusterplaats H398 (Werkendelslaan) toegedeeld 
voor het plaatsen van de rolcontainer. Dit is echter totaal niet handig en derhalve willen wij gebruik blijven maken van 
clusterplaats H594 bij ons in de Bestevaerslaan. Clusterplaats H594 is de plek waarop we al sinds de invoering van de 
rolcontainers de groene/grijze rolcontainer plaatsen daar deze het dichtst bij is. 
Deze plek is dichterbij dan de nieuwe toegewezen plek H398 (ligt 1 straat verder)! Echter clusterplaats H594 ligt vrijwel 
schuin tegenover onze woning (10 meter lopen). Gezien de leeftijd van mijn moeder (88 jaar) is het verstandiger om ook in de 
toekomst gebruik te blijven maken van clusterplaats H594. Zodat zij zelfstandig de rolcontainer kan blijven brengen/halen 
van de clusterplaats.  

H398 wordt H594. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

47 H513 Aangezien er al weinig parkeer gelegenheid is voor de bewoners en er vaak parkeerplaatsen gebruikt word door omliggende 
buurtbewoners van de ewislaan, het veld en kerkakkers, vind ik het niet realistisch om die parkeerstrook te gaan gebruiken 
voor de rolcontainers dit omdat er dan 2 dagen geen gebruik gemaakt mag worden van die parkeerplaatsen.  
Tevens zal de huidige standplaats dan loos zijn, het lijkt mij dan aannemelijker dat de huidige standplaats dus aangepast zal 
worden voor de nieuwe rolcontainers. 

Belasting clusterplaats H513 
Om deze clusterplaats zo min mogelijk te ontlasten 
worden de bewoners van Vossenakkers 3 t/m 11 
gevraagd de rolcontainer aan te bieden op 
clusterplaats H524. Het weghalen van het stukje groen 

Aanpassing ontwerp en 
clusterplaatsen 



op de hoek Ewislaan/Vossenakkers om de 
clusterplaats te vergroten is geen optie.  
Belasting clusterplaats H524 en uitbreiding 
clusterplaats H525 
Om de belasting van clusterplaats H524 goed aan te 
aan kunnen zal clusterplaats H525 worden uitgebreid 
zoveel als mogelijk en aan een aantal bewoners 
worden gevraagd deze plaats te gaan gebruiken. 
Clusterplaats H524 zal zoveel mogelijk aan de blinde 
zijkant van de woning Kerkakkers 4 worden 
gesitueerd. We houden hier rekening met het zicht 
van deze bewoner.   
Clusterplaats H501 en H508 
Deze clusterplaatsen zijn in de plannen zodanig 
gesitueerd dat er zoveel mogelijk geparkeerd kan 
blijven worden in het stuk vanaf de Ewislaan tot aan 
de uitrit van Vierakkers 1. We houden optie om 
clusterplaats H508 wat meer in de groenstrook te 
plaatsen open. We willen eerst ervaren hoe het gaat 
en indien nodig zullen we deze clusterplaats 
aanpassen.  
Clusterplaats H523 
Deze clusterplaats is naar aanleiding van een 
zienswijze van bewoners komen te vervallen en de 
rolcontainers zullen worden aangeboden aan het 
Veld, nabij de muziekschool. De gebruikers van deze 
plek zijn het hier allemaal mee eens.  
Oude clusterplaats 
De oude clusterplaats zal komen te vervallen. Wij 
zullen onze collega’s van civiele werken vragen om 
deze plek opnieuw in te richten met b.v. een (of twee) 
parkeerplaatsen en/of stukje groen.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

48 H240 Uw het schema blijkt dat er 6 huisnummers voor deze clusterplaats zijn bepaald. In werkelijk wijkt dit sterk af met het aanbod 
op deze clusterplaats. Naast de woningen aan de Kennemerstraatweg wordt ook restafval aangeboden van de 
Stationsweg(van clusterplaatsen  H575 en H H574) en de Kanaalweg ( onbekend welke clusterplaats). Dit heb ik herhaaldelijk 
vastgesteld. 
Op de ophaaldag heb ik tweewekelijks last van geleegde grijze rolemmers welke de toegang tot mijn erf deels versperren. 
Voor de nieuwe werkwijze met de grijparm op de wagen is meer ruimte nodig tussen de bakken dan nu. De ruimte tot mijn 
erf zal verder worden beperkt. 
Een voorstel:  
Het is beter om de clusterplaatsen H240 en H239 te combineren. Door de verplaatsing van H240 richting H239 zullen de 
huisnummers van de Kanaalweg en de Stationsweg het huisvuil aanbieden op de ‘eigen’ voorgestelde clusterplaatsen. Dit 
omdat de betreffende bewoners verder moet lopen. 
Door een stop minder van de wagen zal de doorstroming aan de Kennemerstraatweg  verbeteren. 

Deze clusterplaats is gelijk aan hoe het nu is. Staan nu 
ook al naast elkaar opgesteld, geen verandering. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

49 H175 U heeft Groot Barlaken 43 Clusterplaats H175 gegeven,  Dit is 1,5 straat verder dan mijn huis en heb nl geen steeg, (zie 
bijgaande witte platte grond). Het alternatief voor mij is Clusterplaats H176 (bijlage, blauwe plattegrond ) gewoon op de plek 
waar we nu ook altijd staan aan de overkant van het pand. 

H175 wordt H176. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

50  Op clusterplaats H137 aan de Middelhof te Heiloo is, als de containers naast elkaar staan, plaats voor 7 containers. 
De praktijk wijst uit dat er 9 containers staan. Een uitbreiding van de clusterplaats lijkt mij hier noodzakelijk. 

We maken deze clusterplaats groter. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. 

Aanpassing ontwerp 



51 H810 In uw brief wordt clusterplaats H810 aan de Vijverlaan voorgesteld. Onze containers staan in onze achtertuin en aan de 
zijkant van de achtertuin is een poort. Het is dan maar enkele meters naar clusterplaats H811 aan Laan Eindeloos. Graag wil ik 
u dan deze plaats voorstellen. Dat zou voor ons veel dichterbij zijn. 

H180 wordt H811. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

52 H397 Net jullie brief ontvangen over ophaal plek vuilcontainer. Graag zou ik de ophaal plek willen veranderen van H397 naar H374. 
Aangezien laatste plek direct voor mijn deur is, en dus makkelijk.  

H397 wordt H374. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

53 H210 1. Ik heb bezwaar tegen de gekozen locatie voor clusterplaats 210, daar deze direct voor onze huis ingang is geplaatst 
en het trottoir volledig zal blokkeren. (trottoir is 3 tegels breed en word I.v.m. beperkte breedte van de rijbaan ook vaak 
gebruikt door passerende voertuigen, is aanzienlijk drukker met zowel vracht als personen voertuigen I.v.m. komst 
Kennemerwonen/Landschap Noord-Holland, de verkeersmaatregelen verder in Heiloo en zal vermoedelijk niet afnemen met 
komst van kinderdagverblijf aan de Bergeonstraat. Wat zeker tot problemen gaat zorgen huisvuil over de straat)   
2. Waarom is niet gekozen voor de huidige ophaal plaats tussen huisnummer 12 en 14 (hier is ook meer plaats, zeker 
voor de 8 woningen die aan clusterplaat 210 zijn toegewezen, waardoor trottoir gangbaar blijft voor de voetgangers                                                                                                                        
3. Mochten er zwaarwegende redenen zijn dat er toch aan de oneven zijde van de weg opgehaald moet worden dan 
zou ik graag zien dat clusterplaats verschoven wordt naar de lantaarnpaal locatie tussen huisnummer 11 en 13. (locatie is ook 
aangewezen voor PMD !) zodat wij ons huis uit kunnen en iets minder hinder heb van de vuilcontainers. 

Er wordt bij de aanleg rekening gehouden met 
ingangen en inritten. Vanwege de rijrichting van de 
huisvuilwagen is het niet mogelijk een clusterplaats te 
creëren aan de overkant. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

54 H367 Naar aanleiding van uw brief van 27 februari 2020 met het kenmerk BOR/U2020/750 maak ik bezwaar tegen de door u 
voorgestelde clusterplaats H367 voor het perceel Oudburgerlaan 42 om de volgende redenen. 
1. De loopafstand naar de locatie van de clusterplaats H367 aan de Vlei is iets langer dan naar de clusterplaats H366 aan de 
Oudburgerlaan. 
2. Al jaren heb ik de rolemmer naar de clusterplaats H366 gebracht zonder enige hinder voor de omwonenden/buren. 
3.Voor de bewoners van de Dresch 1 t/m 11 betekent de toegewezen clusterplaats H367 enig geluidsoverlast en hinder door 
de route met de rolemmer over de tegels van het voetpad. 
Op grond van bovenstaande argumenten stel ik u voor de toegewezen clusterplaats H367 aan de Vlei voor het perceel 
Oudburgerlaan 42 te wijzigen in de clusterplaats H366 aan de Oudburgerlaan. 

H367 wordt H366. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. 

Aanpassing 
clusterplaats 

55 H704 Voor zover ik het kan zien op de tekening zou de toegang naar mijn voortuin geblokkeerd worden door containers. Het kan 
toch niet de bedoeling zijn dat bezoekers of ikzelf over containers moeten klimmen? De clusterplaats zou mijns inziens niet 
verder moeten komen dan tot naast het toegangspad naar mijn voortuin. 
Verder merk ik op dat het in ieder geval voor mij helemaal niet praktisch is mijn container op deze plek op te stellen zetten. Ik 
woon op de hoek van de Groenelaan en de Oosterzijweg. Aangezien mijn containers in de achtertuin staan zet ik op de 
ophaaldagen de container altijd op de dichtstbijzijnde plaats, d.w.z. de Oosterzijweg. Ik wil dus gebruik maken van 
clusterplaats H 698. 
Dat scheelt in ieder geval één container op plaats H 704 maar ik kan mij voorstellen dat de clusterplaats op de Oosterzijweg 
voor meer bewoners in de buurt een alternatief zou kunnen zijn voor plaats H 704. Op de Oosterzijweg is in ieder geval 
genoeg ruimte. 

H704 wordt H698. 
Uw ingang blijft altijd bereikbaar hier wordt rekening 
mee gehouden. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

56 H584 Clusterplaats H584 is een parkeerstrookje voor auto’s; hier staan eigenlijk altijd auto’s en/of busjes geparkeerd. 
Het valt niet te vermijden dat die plaats, ondanks aanwijzingen van de gemeente die daar ongetwijfeld zullen (moeten) 
komen, op een ophaaldag toch versperd zal zijn door geparkeerde voertuigen, met als gevolg dat ik dan geen plek zal hebben 
om mijn rolcontainer neer te zetten. Zulke problemen wil ik graag vermijden. 
Het is voor mij veel gemakkelijker om de vuilcontainer op clusterplaats H436 te zetten, aan mijn straat en schuin tegenover 
mijn huis. Daar wordt nooit geparkeerd en het is ook een plaats die moeiteloos uitgebreid kan worden. 
Ik stel dan ook graag H436 als alternatief voor. 

H584 wordt H436. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

57  Wij wonen op het adres Maas Geesteranusweg .. te Heiloo in een 2 onder 1 kap woning. 
Tot nu toe hadden wij geen clusterplaats voor ons raam, nu komt hier dit één van de voorgestelde clusterplaatsen nummer 
H185 recht voor ons voorraam. 
Wij zouden het op prijs stellen als deze clusterplaats hier niet komt, om de volgende redenen: 
- Wij wonen al meer dan 30 jaar op nummer .. Wij en onze buren van nummer hebben bewust een lage begroeiing in 
onze voortuinen en geen extra straatje naar onze voordeur, zodat we een zo vrij en zo groen mogelijk uitzicht hebben 
Doordat we bewust gekozen hebben om geen straatje naar onze voordeur te laten lopen en te kiezen voor extra groen, 
hebben we nu het gevoel dat we hiervoor gestraft worden. 
- Wij hebben een kleine grijze rolcontainer omdat we 100% scheiden en zelfs dan zetten we deze emmer niet wekelijks 
aan de weg, terwijl er anderen in de straat grotere emmers hebben en ook 2 groene emmers.  

Clusterplaats voldoet aan de locatiecriteria. I.v.m. de 
rijrichting wordt de clusterplaats verplaatst van de 
overkant naar deze kant. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



Ten tijde van de invoering van de gele zakken voor PMD hebben wij vrijwillig mee gedaan, met het project100- 100-100. De 
actie om in 100 gemeenten met 100 burgers 100% te scheiden en alles wat werd weggegooid te wegen. Mede hierdoor zijn 
we ons bewust van het afval en bieden zo weinig mogelijk afval aan. Het lijkt ons dus niet prettig dat wij deze clusterplaats 
recht voor ons raam krijgen, terwijl anderen meer emmers en vaker emmers plaatsen.  
- Clusterplaats H185 zou echt  recht voor ons raam komen. Volgens de regels voor de verzamelplaats komt een 
clusterplaats niet voor een raam. Het is in de straat ook mogelijk clusterplaatsen te plaatsen, die minder in het zicht staan.  
- Bovendien staat er een boom op het gemeentegroen tussen nummer 9 en 11, waardoor er zeker  geen ruimte is om 
10 containers naast elkaar te plaatsen. Volgens de regels voor clusterplaatsen mag er tijdens het legen geen schade aan 
bomen ontstaan. 
- Tenslotte zetten wij onze rolcontainer pas de dag van ophalen aan de weg, terwijl anderen de rolcontainer al de 
avond van te voren aan de weg zetten. Nog een reden om geen clusterplaats voor je raam te willen. 
Wij stellen voor de clusterplaats op een andere locatie de plaatsen of zelfs deze clusterplaats te laten vervallen. Aan het 
einde van de straat bij de 3e clusterplaats (H186) is ruimte genoeg voor veel meer rolcontainers. Dit is aan de Maas 
Geesteranusweg aan de zijkant van Dokterslaan 15, waar niemand op uit kijkt. 2 clusterplaatsen in de straat zouden zeker 
moeten volstaan. Wij lopen er graag een paar meter verder voor. Tussen Clusterplaats H184 en H186 is de afstand 120 
meter. Dit betekent dat mensen uit onze straat maximaal 60 meter moeten lopen. Dit voldoet aan de regels dat de maximale 
loop afstand 150 meter mag zijn. 

58 H421 5 huishoudens hebben bezwaar.  8 personen hebben deze brief ondertekend. 
1) De belangrijke verkeer route naar bewoners van de  - 78 – woningen aan de 
Zuidkant van Baetenburg wordt extra belemmerd . 
De straat is nu al – te smal – voor het huidige vrachtvervoer. Bomen zijn beschadigd. 
Brandweer en ambulances e.d. kunnen de nieuwe wagen niet passeren.! 
DE VEILIGHEID EN BEREIKBAARHEID IS NIET GEGARANDEERD. 
2) Het belangrijke en toch al geringe – gemeente groen – zal worden beschadigd. 
Rolcontainers vallen om door de wind, of worden aangereden door het auto verkeer 
Op deze – te smalle - , en – belangrijke – verkeer route door Baetenburg.     
3) De geluidsoverlast door het verplaatsen van rolcontainers – zo dicht bij de huizen – 
Is zeer hinderlijk. Evenals de stankoverlast door huisvuil dat minimaal 3 weken wordt 
opgespaard. Geeft overlast, - zo dicht bij de bewoonde huizen - .  
We zien graag dat de Gemeente afziet van het plan voor de nieuwe clusterplaats H421 
Voor het grote aantal – 21 – rolcontainers. Naar onze mening veel te veel containers op deze plek. 
DE VEILIGHEID EN BEREIKBAARHEID , is in het geding, evenals het VOORKOMEN VAN HINDER. 
1)Als alternatief zien wij graag dat de reeds bestaande - 3 - clusterplaatsen (voor 7 tot 10 containers) 
Geschikt worden gemaakt en/of aangepast voor de nieuwe “”naast elkaar opstelling””. 
De bestaande clusterplaatsen zijn voor ieder vertrouwd en acceptabel. 
Voor de nieuwe afhaal methode is 1 dag in de week het beschikbaar stellen van parkeerruimte noodzakelijk. 
2)De parkeerruimte aan de zuidkant van flat nr.179 voor 8 rolcontainers. 
3)Het plaatsen van rolcontainers aan de ingang van Baetenburg. 
De straat daar is voldoende breed. Het inkomende en uitgaande verkeer wordt niet belemmerd. 

Clusterplaats is breed genoeg om de containers langs 
de groenstrook te plaatsen.  
Het laatste stuk van de opstelplek (bij de versmalling) 
wordt wel verplaatst naar de bocht. 
 
Alternatieven zijn niet toereikend voor zoveel 
containers. Naast nr.179 gaat nog wel maar de overige 
parkeerplaatsen zijn “kopse” parkeerplaatsen waar 
geen 8 containers kunnen staan, dit gaat ten koste van 
meerder parkeerplaatsen. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

59  Vanaf de plaats achter onze woning waar onze bak staat, gaat de looproute met de bak via de steeg langs huisnummer 32 
naar de openbare weg. Van daaruit is het clusterpunt tegenover Arklaan 12 verreweg het dichtst bij. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer we van deze clusterplaats gebruik kunnen blijven maken. Er is geen andere 
looproute dan die via de steeg, dus de clusterplaats die u voorstelt is bijna honderd meter verder dan we inmiddels al 42 jaar 
gewend zijn 

H… wordt  H271. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

60 H142 De parkeerplaatsen in de wijk Plan Oost zijn al beperkt en nu de GFT containers naast elkaar geplaatst gaan worden gaat dit 
parkeerplaatsen kosten op de wijze zoals de gemeente Heiloo dit ingedeeld heeft. 
Tegenover onze woningen, Middelhof 13 en 11 worden in de voorgestelde plannen parkeerplaatsen opgeheven ten behoeve 
van het ophalen. De beste locatie zou zijn op het stuk gras gelegen naast de Middelhof ter hoogte van het voormalige 
schoollokaal van de Springschans. Parkeerplaatsen worden dan niet opgeheven ten tijde van de GFT ophaal en niemand zit 
tegen de bakken aan te kijken.  

Rondom de clusterplaats zijn genoeg parkeerplaatsen 
(Sluisweijdt). Er zijn geen redenen om groen op te 
offeren voor clusterplaatsen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



Een optie is zelfs om daar een lange parkeerstrook te maken zodat daar ook weer door bewoners of bezoekers geparkeerd 
kan worden!  Hierdoor creëert de gemeente tevens meer parkeervakken voor de bewoners. Er zijn namelijk te weinig 
parkeerplaatsen. 

61  De containers komen nu bij ons voor de deur, Boekenstein nr 101 en 102. 
Wij vinden de 4 parkeerplaatsen  tegenover 102,  waar ze nu ook geplaatst worden,  een betere plek. Op vrijdag dan elders 
parkeren, de helft heeft eigen garage. 

We gaan geen vier parkeerplekken opofferen wanneer 
dat niet nodig is. Tussen 101 en 102 is goede locatie 
voor een clusterplaats. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

62 H020  De voorgestelde clusterplaats  “H020” van de rolcontainers komt recht voor onze woning grenzend aan ons perceel. Dit is 
niet logisch, gezien alle clusterplaatsen aan de overkant van de woningen zijn toegewezen waar tussen nog een weg ligt. 
Daarbij hebben wij 3 opgroeiende kinderen die vaak voor de woning buiten spelen. 
Het is dus logischer dat de huidige clusterplaats wordt aangepast zodat de rolcontainers naast elkaar aan de weg gezet 
kunnen worden. Net zoals clusterplaats “H022” ter hoogte van woning nummers 8 en 10. 
Naast de kostenbesparing voor het aanleggen van een nieuwe clusterplaats, verandert er verder niets voor de bewoners. 
Onze buren, bewoners van nr 4, zijn het eveneens NIET eens met de nieuwe indeling van de clusterplaats ‘H020” en delen dit 
bezwaar zoals in in dit bericht omschreven. We gaan er dan ook vanuit dat de voorgestelde clusterplaats “H020” op een 
vergissing berust. 

Dit is inderdaad een vergissing. Clusterplaats komt op 
de zelfde plek als nu het geval is. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

63 H077 Ik wil aangeven dat wij altijd clusterplaats H078 gebruiken i.p.v. H077 
 

H077 wordt H078. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

64 H618 Op de plattegrond is te zien dat er een clusterplaats komt aan de zijkant (gelegen aan de Hoefcamplaan) van ons huis (daar is 
nu geen verzamelplaats). Deels komt de clusterplaats op de parkeerplekken aan de zijkant van ons huis maar deels komt hij 
precies voor onze carport, tevens in/uitgang van onze tuin. Daar zijn wij niet zo blij mee en bovendien lezen we op de website 
van de gemeente Heiloo dat een voorwaarde is dat een verzamelplaats niet voor een carport ligt.  
Alternatieve plek: 
De huidige verzamelplaats, namelijk de parkeerplekken aan de zijkant van Haesackerlaan 26 (in de Hoefcamplaan). Naar ons 
idee is hier voldoende ruimte (zie foto 3). 
Mail 11-3: 
Als toevoeging op onderstaande e-mail willen we nog een ander alternatief aandragen. Namelijk om het parkeergedeelte aan 
de zijkant van ons huis door de gemeente te verlengen zodat de clusterplaats wel op de geplande plek kan komen, zonder dat 
het onze carport/in- en uitgang van onze tuin blokkeert. Er staat nu een boom die dan waarschijnlijk weggehaald moet 
worden maar we hebben van de snoeiers die vorig jaar de bomen in de straat kwamen snoeien begrepen dat deze boom 
dood is en dus weggehaald zou kunnen worden. 

I.v.m. de rijrichting van de huisvuilwagen is het niet 
mogelijk om van de huidige clusterplaats gebruik te 
maken. De nieuwe clusterplaats komt niet voor de 
carport hier wordt rekening mee gehouden. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

65 H279 Hierbij wil ik bezwaar aantekenen tegen de zienswijze clusterplaats H279. 
Het is een grote clusterplaats waar 10 huishoudens op draineren. 
Op de tekening staat aangegeven dat deze gepland is op een gemeenteperk langs de weg. Hier zijn aanwonenden niet over 
geïnformeerd? Wordt deze dan geruimd inclusief de boom? 
Ook lijkt het de bedoeling deze clusterplaats voor een oprit te plaatsen. Voor deze oprit is indertijd netjes een vergunning 
aangevraagd, Tevens zijn er bouwleges en een flinke aanneemsom betaald. De tuin is ingericht als parkeerplaats voor een 
auto van de aanwonende.  
De planning van de clusterplaats vinden wij dan ook een onbegrijpelijke keuze. Het eenmaal per week afsluiten van een oprit 
heeft grote consequenties voor de aanwonenden. Deze worden nu gedwongen hun auto de avond ervoor al bewust te 
verplaatsen naar een parkeerplaats in de openbare ruimte om de ochtend nog weg te kunnen rijden. Dit lijkt me toch niet de 
bedoeling. 
We dringen u er op aan nog eens na te denken over alternatieven. 
1. Kies voor een alternatief/extra clusterplaats. Bijvoorbeeld voor huisnummer 201. Hier is ruimte en geen bestaande oprit. 
2. Laat een deel van de bewoners die nu gebruik maken van clusterplaats H279 op H278 draineren (deze staat overigens niet 
op kaart 63 aangegeven). 
De ruimte daar is groter, ook hoeft er geen rekening worden gehouden met een bestaande oprit, 
3. Het kleine gemeenteperk voor huisnummer 193 inderdaad ruimen en de oprit verbreden zodat deze aansluit bij 
huisnummer 197. Zo blijft de oprit, ook wanneer deze gedeeltelijk wordt geobstrueerd door de afvalbakken, toegankelijk 
voor aanwonenden en ontstaan geen gevaarlijke situaties (afvalbakken tijdelijk de weg op om de auto weg te kunnen rijden) 
op deze toch al drukke weg.  

Boom blijft staan. Clusterplaats komt niet voor uitrit. 
We moeten in de praktijk ervaren of de clusterplaats 
groot genoeg is. Waarschijnlijk wordt de clusterplaats 
opgesplitst en ook voor Westerweg 201 gecreëerd . 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 



Een optie om de parkeerdruk te verminderen en gevaarlijke situaties te voorkomen. 
4. Verbied het voor bedrijven in de straat met meer dan 1 man personeel in de openbare ruimte te parkeren. Ook voor 
vrachtwagens die hier af en aan rijden met goederen. De bedrijventerreinen zijn vaak groot genoeg.  
Wat wij ons tevens nog afvragen is of de gemeente heeft nagedacht over hoe deze clusterplaatsen aangeduid worden. Het 
betreft een weg met veel verkeer en bedrijven. Mobiliteit en parkeerruimte is hier erg belangrijk en schaars. Ook rond 
evenementen wordt er veel geparkeerd in de straat als het centrum rond het station gevuld is.  
Het komt voor dat aanwonenden wel eens vergeten hun auto van de clusterplaats te rijden om plaats te maken voor de 
afvalbakken. Hoe wordt aan niet-aanwonenden duidelijk dat hier op een bepaalde dag niet geparkeerd mag worden? Zijn er 
(digitale) borden gepland aan de kant van de weg? 
We zijn erg benieuwd naar uw nieuwe zienswijze. Wij vertrouwen er op hier persoonlijk van op de hoogte te worden te 
worden gesteld. Ook om in de gelegenheid te zijn hier nog op te reageren en eventuele voorwaarden te stellen. 

66 H770 Wellicht is het u niet bekend maar er staan geregeld zo'n 20-24 rolcontainers op H770 waarbij - en daar gaat uw schema 
helemaal niet van uit - de rolcontainers van de meeste huizen tegenover (en van cluster H771) op deze plek staan en soms 
zelfs van sommige huishoudens uit De Brink (omdat de weg vanuit hun tuin korter is om naar H770 dan naar H773 te moeten 
lopen)...  
Ook begrijp ik dat uw nieuwe huisvuilwagens met nieuwe grijparm-technologie zullen komen, dit komt in dit geval niet ten 
goede van een meer efficiënte samenleving in De Boog... De parkeermogelijkheden van de inwoners van De Boog 15-27 
zullen - door uw voorstel - op de dinsdag avond en woensdag ochtend aanzienlijk beïnvloeden worden en daarom ga ik met 
uw besluit niet akkoord. 
De parkeermogelijkheden zijn nu al ernstig belemmerd door het feit dat sommige gezinnen meer dan een auto in hun bezit 
hebben. Hoe moet het binnenkort werken wanneer er 15-21 rolcontainers, naast het feit dat hiermee de vrije zicht naar 
buiten beïnvloed wordt, alle parkeerplekken van De Boog 15-27 in beslag zullen nemen? Nog uw team nog de de gemeente 
zullen controleren of daadwerkelijk iedereen zich aan de regels gaat houden, en daarom gaat dit voor ons bewoners een 
logistiek probleem worden. 
Mijn voorstel om cluster H770 naar de overkant te "verhuizen" voor twee redenen: 
1) Iedereen moet zich daaraan houden dat de lijn voor H770 maar 2 parkeerplekken in beslag gaat nemen, daarom moeten 
zich buren aan hun "eigen cluster" houden. Op de overkant hebben buren ook minder overlast door de twee struik-rijen voor 
hun huis. 
2) De H770 naar de overkant te verhuizen is het fysiek bijna niet mogelijk om H770 over meer dan 2 parkeerplekken te 
benutten. Door H770 niet naar de overkant te verhuizen, ontstaat een hele lange rij aan rolcontainers die zeker van De Boog 
27 naar minstens 21 zal uitstrekken.  
Aangepast voorstel 

 

Clusterplaats is opgesplitst in meerdere delen de Brink 
heeft eigen clusterplaatsen en de 2-onder-een-kap 
woningen aan de overkant plaatsen de containers op 
eigen oprit. Er blijven maar 7 rolcontainers over die 
net zoveel ruimte in beslag nemen als nu het geval is. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

67 H400 In uw overzicht clusterplaatsen heeft u 2x een blokje geplaatst t.b.v. H400. 
Het meest rechter blokje is akkoord, dat is namelijk de huidige clusterplaats. 
Echter het linker blokje vind ik niet akkoord omdat dit pal voor de ingang van onze gezamenlijke parkeerplaatsen gelegen is. 
Dus als daar rolcontainers neergezet worden, dan kan niemand er meer in of uit met zijn of haar auto. 
Wellicht beter om dan maar een stukje groen op te offeren recht van het meest rechter blokje? 

Er kunnen 10 rolcontainers staan zonder dat de 
parkeerplaatsen in gevaar komen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

68  Aangezien ik mijn rolemmers normaal achter mijn huis heb staan en altijd achter bij de garages aan de Driestal neerzet is het 
voor mij heel onpraktisch om ze nu van achter mijn woning via een wandeling helemaal naar het Vierkant te brengen. Ik 
meen er goed aan te doen u via deze mail hiervan op de hoogte te brengen. 

H.. wordt H… (voorstel akkoord) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

69 H306 Hierbij maken wij om verschillende redenen, ernstig bezwaar tegen clusterplaats H306 welke u direct voor ons huis heeft 
gepland. 
Allereerst hebben wij destijds een huis gekocht in een groene straat waar een mooie groenstrook voor ligt. Dit willen wij zo 
houden. Een getegelde plaats op die plek zou afdoen aan de uitstraling van de woning en ligging in de straat en zien wij als 
waardevermindering van onze woning. 

Clusterplaats voldoet aan de locatiecriteria. 
Gesproken met indiener zienswijze en per mail 
medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 
 

Geen aanpassing  



Ten tweede is er een persoon in ons huishouden die aan de voorzijde van het huis slaapt en nachtdiensten heeft. Hij slaapt 
overdag en gaat geluidsoverlast krijgen van een werkende vuilniswagen pal voor het huis en van het geluid van de rollende 
containers voor ons huis op verschillende tijdstippen. Ook zijn er mensen die de container vergeten weg te halen en wij zitten 
er niet op te wachten dat zo’n container dagen voor ons huis blijft staan. 
Verder vinden wij het niet onze taak om een alternatieve plek aan te geven. Dit is de taak van de gemeente. Wij krijgen dit zo 
maar in onze “schoot” geworpen en willen hier geen stress over voelen en ons er druk om hoeven maken. 
Maar naar onze mening is de meest eerlijke en meest logische plek, de plek waar die zich nu bevindt, namelijk bij nummer 6 
en 8. De mensen die bij deze plek wonen zijn hiermee bekend of hebben de woning gekocht wetende dat deze plek er is. 
Omdat wij zien dat deze plek te klein is op het moment dat de containers op een rij gezet moeten worden, lijkt het ons dat de 
plek verplaatst moet worden naar de andere zijde van de boom, voor nummer 8. 
Uw bezwaar zal zijn dat de vuilniswagen aan 1 zijde laad en daarom alle plekken aan 1 zijde van de weg zich moeten 
bevinden. Dit kan opgelost worden door een andere route te rijden en op de terugweg de andere zijde van de straat te legen. 
En wellicht kunt u onderzoeken of er misschien andere buren zijn die er geen bezwaar tegen 
hebben want wij willen deze plek absoluut niet voor ons huis. 
Gezien wij denken dat niemand in de straat dit wil, is de optie er ook dat wij allemaal wat verder 
lopen en de plek bij het veldje van de De Wildtlaan wordt geplaatst. Of op de hoek bij nummer 2. 
Dan hoeft niemand zo’n plek voor zijn deur te krijgen. 
Wij gaan ervan uit dat u de plek gaat verplaatsen. 

70 H511 Tot mijn verbazing is mijn clusterplaats: H511 gelokaliseerd pal voor mijn eigen oprit (Ewislaan ..), tot aan de gemeenteperk 
voor mijn huis. Dit lijkt mij niet de bedoeling, en met enige verplaatsing naar de kant van de parkeerplaats voor Ewislaan 18 
zou dit al opgelost kunnen worden. Nu neem ik aan dat mijn buren hun bak niet voor mijn oprit gaan zetten, zodat ik indien 
mogelijk ook eventueel een spoedvisite zou kunnen doen, zonder eerst containers te moeten verplaatsen.  
Toch zou ik graag officieel de clusterplaats op uw gegevens gewijzigd zien. 
Graag ontvang ik een bevestiging van ontvangst van deze mail, en uw reactie met aanpassing van de clusterplaats H511. 

Bij het aanleggen van de clusterplaatsen wordt er 
rekening gehouden met uitritten, die worden niet 
geblokkeerd. 
De clusterplaats komt verder naar huisnummer 18. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

71 H495 Bij deze dienen wij onze zienswijze in tegen de voorgestelde clusterplaats H495. 
Wij wonen op de Haesackerlaan …. Bij uw brief van 27 februari 2020 zit een plattegrond. Uit die plattegrond blijkt dat 
clusterplaats H495 vlak voor onze woonkamer is gepland. Wij hebben onze bedenkingen daartegen. Hierna leggen wij u uit 
welke bedenkingen dat zijn. 
Op dit moment moeten wij onze containers neerzetten op de Haesackerlaan, op een plek die feitelijk recht tegenover de 
nieuwe voorgestelde verzamelplek ligt. Wij zien niet in waarom de nieuwe plek naar de overkant, en daarmee pal voor onze 
woonkamer, verplaatst zou moeten worden. 
De huidige plek biedt op dit moment ruimte voor ongeveer 4 containers naast elkaar. Uit de plattegrond begrijpen wij dat 
clusterplaats H495 bedoeld is voor 5 containers. De huidige plek is daar zeer eenvoudig op aan te passen, door er wat tegels 
naast te leggen. Daarmee voldoet de huidige plek aan de voorwaarden die u op uw website heeft staan. 
Voorde huidige plek (de verharding die op de plattegrond is ingetekend schuin tegenover de voorgestelde nieuwe plek) geldt 
het volgende: 

- Er ontstaat bij het legen van de containers geen schade aan gebouwen; 
- Deze ligt niet voor een deur, onder een raam of balkon van een woonhuis; 
- Deze ligt voor een inrit, carport of garage; 
- Er ontstaat tijdens het legen van de rolcontainers geen schade aan bomen: de huidige plek wordt al jaren gebruikt 

voor het legen van containers, zonder dat de bomen die daar in de buurt staan beschadigd raken; 
- Het inzamelvoertuig ondervindt bij het legen geen hinder van bijvoorbeeld straatmeubilair, bomen en lichtmasten; 
- Deze ligt op gemeentegrond; 
- Deze ligt niet in een doodlopende straat. En mocht het inzamelvoertuig moeten keren, dan zijn daarvoor in de wijk 

meer dan voldoende mogelijkheden; 
- De verzamelplaats ligt in een straat die goed toegankelijk is voor de vuilniswagen. Dit baseren wij op het feit dat de 

huidige plek al jaren gebruikt wordt als verzamelplaats. 
- De minimale beschikbare hoogte bij de verzamelplaats is 5 meter. De huidige verzamelplaats bevindt zich tussen 

twee bomen. Het inzamelvoertuig heeft daar geen last van. Voor zover u van mening bent dat het nieuwe 
inzamelvoertuig daar wel hinder van zal hebben, wijs ik u erop dat de door u voorgestelde plek ook direct naast een 

De clusterplaats wordt verplaatst naar waar hij nu ook 
is, aan de overkant. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 



boom ligt en dat dus daarvoor dan ook hetzelfde zal gelden (volgens ons zou u er goed aan doen om eens ter plekke 
te komen kijken). 

- De vuilniswagen rijdt niet tegen de rijrichting in. 
- De plek voldoet aan alle genoemde voorwaarden qua bereikbaarheid voor bewoners, veiligheid en parkeren. Voor de 

volledigheid wijzen wij u erop dat de huidige plek al jaren zonder problemen in gebruik is als verzamelplaats, waaruit 
wij afleiden dat het inzamelvoertuig daar veilig kan stoppen en werken.  

De huidige plek voldoet aan de voorwaarde die u onder het kopje ‘overig’ op de website heeft gezet, namelijk dat er zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande verzamelplekken. Zoals gezegd hoeven er enkel wat extra tegels te worden 
toegevoegd aan de huidige plek.   

72 H102 Mijn achtertuin, waar mijn grijze en groene bakken staan, grenst aan clusterplaats H186. Daar zet ik op dit moment ook de 
afvalcontainers neer. 
In uw voorstel noemt u clusterplaats H102. Hiervoor moet ik aanzienlijk verder lopen met de afvalcontainers. Ivm mijn grote 
tuin zijn vooral de groene bakken soms best zwaar. 
Graag zou ik clusterplaats H186 willen blijven gebruiken, zoals ik nu ook al doe sinds ik in 2008 hier ben komen wonen. 

H102 wordt H186. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

73 H373 Ik denk dat clusterplaats H373 uitermate onpraktisch is omdat daar nagenoeg altijd geparkeerde auto’s (vlakbij) staan. Ik 
denk dat het praktischer is om de clusterplaats aan de ander kant van de Harrelaars toegang te maken. Vanaf Het Malevoort 
gekeken is de clusterplaats nu links gedacht, terwijl rechts beter bereikbaar zal zijn voor de vuilnisauto’s. 

Aan de overkant staan de rolcontainers dan op de 
weg. H373 is gesitueerd op de plaats waar nu ook de 
opstelplek is. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

74 H777 Met de introductie van de huisvuilwagens met grijparm zullen noodgedwongen aanpassingen moeten komen bij de plaatsing 
van containers. Dat uitgangspunt lijkt me ook niet ter discussie. 
Echter de oplossing die is bedacht voor de clusters H777 / H791 / H792 / H793 / H 794 / H 795  roept de nodige vraagtekens 
op. Deze plaatsen bevinden zich pal voor een uitrit bij woningen of zijn geplaatst voor bestaande parkeerplaatsen. De 
containers moeten vroeg in de ochtend worden geplaatst en blijven vaak staan tot bewoners in de avond thuiskomen. 
Sommige bewoners moeten derhalve containers verplaatsen om uit en/of in te rijden (arbo technisch ook ter discussie, zeker 
bij eventueel bestaande gezondheidsklachten). Andere bewoners moeten op de ophaaldagen hun auto elders parkeren. Het 
probleem in geval van niet beschikbaar houden van parkeerplaatsen is dat bewoners hun auto elders plaatsen en wel op 
plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. Dat zal vooral gebeuren in het doodlopend deel van woningen behorende tot 
clusterplaats H777. 
Op dit moment vormt parkeren al een probleem in de wijk. Met enige regelmaat worden al auto’s geparkeerd op hoeken van 
de weg, in het doodlopend deel bij De Waard 63 t/m 53. Het gevolg is dat auto’s aan de overzijde niet goed en veilig kunnen 
in- en uit- rijden. Ook belemmert het de vrije doorgang van hulpdiensten. Dit doodlopend deel is smal en fungeert ook als 
wandel en fiets route. 
De nu al vaak problematische verkeerssituatie wordt derhalve versterkt door de plaatsing van de huidige clusterplaatsen. 
Eventuele verwijzing naar handhaving als oplossing lijkt me ook een “doodlopende weg”. 
Mijn conclusie is dat de huidige parkeerdruk niet toelaat dat er parkeerplekken worden ingeruild voor de nieuwe werkwijze 
van containerleging. Deze voorgestelde oplossing verlegt het probleem naar beschikbare parkeerruimte. Let wel, het gaat 
hier niet om een enkele parkeerplaats. De clusterplaats H777 vergt 4 tot 5 parkeerplaatsen. Ook bij H779 ontstaat een 
parkeerprobleem met impact op dezelfde vrije parkeerruimte. Feitelijk geldt ook voor individuele opritten, waar containers 
gepland zijn, dat bewoners geneigd zullen zijn op betreffende ophaaldagen de auto op de algemene parkeerplaatsen te 
parkeren. 
De nieuwe methode van het legen van de container met grijparm is goed toepasbaar bij straten waarbij aan een zijde vrije 
ruimte is en aan de andere zijde parkeerplaatsen. De Waard is echter grotendeels anders ingericht. 
Mijn inziens is de oplossing te vinden in clusterplaatsen tussen het groen. Uiteraard is dat ook niet geheel passend in het 
groene imago van Heiloo (waar veel prijs op wordt gesteld). Maar bij plaatsing van 2 containers in het groen voor de huisnrs. 
15 t/m 31 is de benodigde ruimte in het groen heel beperkt. De cluster H777 zou mogelijk richting de Kuilenaar (hoek De 
waard 39 / de Kuilenaar) verplaatst kunnen worden in een deel van de groenstrook voor de garages aan de wegzijde resp. de 
overzijde (zie bijgaande tekening). Nabij de locatie De Kuilenaar (speelveld) lijkt voldoende ruimte voor plaatsing van 
containers voor zowel de bewoners van De Waard (H777) als voor de bewoners van de Kuilenaar. Dat betekent iets minder 
groenstruiken (ongeveer 5 %), maar lijkt me de betere oplossing dan het probleem van gebrek aan ruimte voor 
clusterplaatsen te verleggen naar het parkeerprobleem in casu het sterk vergroten van de parkeerproblematiek. Het gebruik 
van de groenstrook heeft u overigens al toegepast bij H 779, waarmee een vergelijkbare oplossing is gevonden. 

Situatie heroverwogen en wijzigingen aangebracht in 
oorspronkelijk plan. 
Telefonisch contact gehad met indiener zienswijze 
over wijzigingen. Naar tevredenheid.  

Aanpassing ontwerp 



Mijn verzoek is dan ook om bovenstaande zienswijze te betrekkingen in heroverweging van de clusterplaatsen en de afdeling 
verkeer/parkeren nadrukkelijk te betrekken in de analyse van bovengenoemd probleem resp. mogelijke oplossingen. Ook 
ben ik bereid om mee te denken over mogelijke oplossingen en daarover met u in gesprek te gaan. Mogelijk is een integrale 
afweging van parkeerproblematiek en het bepalen van de clusterplaatsen een optie om tot een goed alternatief te komen. 
Naar ik heb begrepen heeft een integrale benadering m.b.t. de inrichting van de openbare ruimte, in een participatie-
experiment elders in Heiloo, bij inwoners tot een positief resultaat geleid. Mogelijk is dat ook nu een optie. 

75  Namens mijn inzien en mijn eigen ervaring als vuilnisman is de containerplaats voor de nummers 48 t/m 51 niet realistisch 
aangezien het een aardig stuk lopen is en wij hier in het hofje voornamelijk ouderen hebben wonen. 
Nu staan al jaren de containers recht voor de deur bij nummer 49 en 50 met een zijlaadsysteem is dit ook prima te doen en 
zo staan de containers niemand in de weg. Tevens staan er tegenover clusterplaats H431 vaak auto's geparkeerd wat hinder 
oplevert voor het overige verkeer als daar ook een vuilniswagen bezig is. 

De loopafstand valt binnen de locatiecriteria. 
Huisvuilwagen gaat i.v.m. veiligheid niet achteruit 
hofje in richting 49/50. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

76 H716 Wonende op Kennemerstraatwwg 279 te Heiloo zijn wij ingedeeld op clusterplaats H716. 
Echter, wij plaatsen onze containers altijd aan de achterzijde van onze woning (grenzend aan de Werkendelslaan tussen 
huisnummers 104 en 106). Daarom gaan wij gebruik maken van clusterplaats H591. 

H716 wordt H591. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

77  Wij hebben de tekening ontvangen wb de verzamelplaats van de containers.Er vanuit gaande dat ook iedere straat is 
geobserveerd. Er staan voor iedere  8 huizen 8 containerplekken gereserveerd. 
Een aantal huizen in de straat hebben 2 groene containers door jullie zelf afgegeven dus bekend. 8 plekken voor 8 huizen is te 
weinig. Wij betalen voor het ophalen van het afval en rekenen erop dat alle bakken worden geleegd. 

De clusterplaatsen worden ingericht op basis van het 
werkelijke aanbod. Bezien in praktijk. Alle bakken 
wordengeleegd. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

78 H405 Hierbij willen wij u mededelen dat wij het niet eens zijn met de clusterplaats H405, die wij aangewezen hebben gekregen.   
Wij zijn van mening dat deze plaats te ver van ons huis is gelegen. Wij wonen bij de Zeekamplaan en niet bij de 
Sandecamplaan. Daarom hebben wij voorkeur voor de Zeekamplaan, clusterplaats H399, waar wij altijd al onze rolemmers 
neerzetten. 

H405 wordt H399. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

79 H414 Voorkeur voor H415 in plaats van H414. Bakken staan achter het huis. Bakken naar voorkant brengen is voor ons als 80-
plussers te ver weg. 

H414 wordt H415. 
Geen  mailadres of telefoonnummer. 

Aanpassing 
clusterplaats 

80  Vragen over kaart nummer 82 
- Vergeten is Westerweg 375 
- Kan het Zevenhuizen 5 niet beter gebruik maken van de clusterplaats op het Kistenmaker net als Het Zevenhuizen 

7 
- Het Zevenhuizen 8 en 10 kunnen toch ook wel van H475 (kan H 474 vervallen) (doen ze nu ook al!_  
- Het Zevenhuizen 1 kan toch naar H76, doen ze nu ook al! 
- Het trottoir van H 475 heeft een breedte van 135 cm, als er containers geplaatst worden blijft er niet voldoende 

ruimte over om met kinderwagen te passeren! 
- De passerende plaatselijke jeugd heeft er lol in om regel matig containers  om te schoppen, die naast het fietspad 

staan.   
- Op Bladzijde 9 van de Uitkijkpost van 4 maart is een foto geplaatst van de nieuwe ophaal wagen. 

Ik zie dat de ca 2,5 meter brede wagen ca 1 meter van de stoeprand staat! Daar door wordt het passerende 
verkeer geblokkeerd. 
De ophaal vracht auto steekt van H 475 naar H 474 / H 472 schuin tegen het verkeer in de weg over? 

- Voor H 472 en H 474 moet het bestaande groen worden verwijderd 

Voor het adres Zevenhuizen … (indiener zienswijze) 
verandert er niets. Van al het andere wat wordt 
genoemd is al een zienswijze ingediend, dezen zijn 
beantwoord.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

81 H128 Wij zijn op dit moment toegewezen aan clusterplaats H128. 
Deze clusterplaats is aan de andere kant van het blok gelegen terwijl er naast ons huis ook een clusterplaats (H137) komt . 
Graag willen wij dan ook toegewezen tot deze clusterplaats (H137). 
Echter hebben wij nog een punt tot betrekking van de nieuwe clusterplaats H137. Deze komt aan de overzijde van de ‘’ oude 
afvalplaats’’ hoek De Laghe Weijdt/ Kleijne Olven. 
Doordat de clusterplaats aan de andere kant van de oude afvalplaats komt, moet er in de nieuwe situatie een parkeerplaats 
gebruikt gaan worden als clusterplaats. 
Is het niet veel verstandiger om de huidige afvalplaats iets uit te breiden tot nieuwe clusterplaats H137 zodat er geen 
parkeerplek zal worden ‘’opgeheven’’? 

H128 wordt H137.  
Verplaatsing H137 naar overzijde niet mogelijk i.v.m. 
rijrichting huisvuilwagen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

82 H036 Namens de VVE van huisnummers 28-30-32-34 Wethouder Tomsonbos. 
U heeft als clusterplaats voor ons aangegeven H036. Dit is prima, hier hebben wij altijd al ons huisvuil aangeboden. 

Clusterplaats komt niet voor de inritten, meer richting 
de parkeerplaats. 

Aanpassing ontwerp 



Echter H037 staat voor de in- en uitrit van de officiële privé autoparkeerplaatsen van huisnummers 32 en 34. De bewoners 
kunnen er dan niet in- of uitrijden. Wij zijn het hier dus niet mee eens. 
Als alternatief zou de clusterplaats H037 een aantal meters westelijk kunnen worden verplaatst bij het grasveld. 
Het tweede alternatief zou kunnen zijn om  H037 te verplaatsen naast H036. 
De bewoners echter van de Westerweg met de huisnummers 67-71-73 en 75 bieden op H036 ook hun huisvuil aan. Dit wordt 
tot op heden door de Gemeente gedoogd. 
Op de dagen dat de groene vaten worden aangeboden hebben de bewoners van de Westerweg wel 3 vaten per huishouden 
en dan wordt het te krap op deze plaats. 
Hopelijk kunt u een en ander ter plekke opnieuw bekijken en zorgen voor een oplossing. 

Bewoners van de Westerweg kunnen hun containers 
straks ook kwijt op H036 zoals nu het geval is. H036 
wordt uitgebreid. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

83 H380 De clusterplaats van de rolcontainers is nu ingedeeld voor de uitrit van het plein, wat een openbare weg is. Deze moet te 
allen tijde vrij blijven voor hulpdiensten. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van deze weg door alle aanwonenden, het 
is de ‘achterom’. Daarnaast ligt de clusterplaats ligt voor onze uitrit, waardoor wij met onze auto niet op of van onze uitrit 
kunnen rijden. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij niet weg kunnen of niet terug kunnen komen in de periode dat de 
rolcontainers daar staan. 
Het is ook niet een korte periode dat beide uitritten worden geblokkeerd. Bewoners zetten de container de avond van 
tevoren al aan de weg en halen hem in de avond, sommige zelfs de dag na het legen pas op.  
Daarnaast zien wij het niet zitten dat er rolcontainers zo dicht op onze auto staan. Bij harde wind vallen regelmatig containers 
om. Wanneer ze zo dicht op onze auto staan, vallen ze tegen onze auto aan, waar we hard voor hebben gespaard. Wanneer 
rolcontainers door omvallen onze auto beschadigen, zullen we kosten daarvan op gemeente Heiloo verhalen.  

Containers komen niet voor de uitrit van het plein. 
Clusterplaats wordt in twee delen gesplitst. Voor de 
uitrit en na de uitrit de stoep is lang genoeg. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

84  Ik ben het niet eens met de door u aangewezen clusterplaats. 
Ik wil dit graag gewijzigd zien worden in clusterplaats H577. 
Deze bevindt zich namelijk direct naast de toegang tot mijn achtertuin en is dus aanzienlijk dichterbij voor mij. 

H… wordt H577. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats en 
ontwerp 
(H577 vergroten) 

85 H789 Onze clusterplaats is H789 tegenover Schuine Hondsbosschelaan 19+17. 
Op die plaats staat tussen de stoep en de straat een boom omgeven door bosjes. 
Mijn vraag is: is het de bedoeling dat de rolcontainers straks op de straat worden geplaatst? 
Wij hopen het van harte want wij (de bewoners rond de clusterplaats) zouden het zeer betreuren als voor de rolcontainers 
de bosjes en boom zouden moeten verdwijnen. Kunt u ons garanderen dat het huidige groen behouden blijft? 

De containers komen op de stoep voor de hagen. 
Groen blijft behouden. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

86 H425 Voor het blok huizen 31 t/m 37 wordt deze clusterplaats voorgesteld. 
In tegenstelling met de nrs 32 t/m 37 staan mijn rolemmers evenwel niet aan de achterzijde, maar aan de voorzijde van de 
woning na verbouwing garage tot keuken. 
De clusterplaats H427 voor het huizenblok 25 t/m 30 is dan ook veel makkelijker te bereiken en logischer. Mijn rolemmers 
staan ter hoogte van nr 27. Ook clusterplaats H420 ligt meer voor de hand en zou wat mij betreft een alternatief kunnen zijn. 
Op grond van leeftijd, gezondheidsklachten en daaruit voortvloeiende lichamelijke beperkingen van zowel mijn partner en als 
van mij, zou ik het belang van deze wijziging willen onderstrepen! 
Ik verzoek u mij clusterplaats clusterplaats H427 (eventueel H420) toe te wijzen ipv H425. 

H425 wordt H420. H427 is geen optie daar wordt al te 
veel gebruik van gemaakt. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

87 H248 De clusterplaats H248 is gesitueerd op de parkeerplaats voor huisnummer 14 én voor hun uitrit. Het lijkt me niet wenselijk 
hun uitrit te blokkeren met afvalcontainers. Als de uitrit vrijgehouden wordt houd je de parkeerplaats over. De parkeerplaats 
voor huisnummer 14 is niet groot genoeg om 10 containers naast elkaar te zetten.  

Uitrit wordt niet geblokkeerd door containers. 
Clusterplaats wordt in twee stukken gedeeld ook voor 
huisnummer 16 . 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

88 H460 Ik ben alleenstaand en 87 jaar oud. 
Ik wil u verzoeken om mijn rolcontainer te mogen verplaatsen naar H 461,  de plek H 460 is moeilijker, verder weg en 2maal 
stoep op en af. 

H460 wordt H461. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats en 
ontwerp 
(H461 vergroten) 

89 H770 Wellicht is het u niet bekend maar er staan geregeld zo'n 20-24 rolcontainers op H770 waarbij - en daar gaat uw schema 
helemaal niet van uit - de rolcontainers van de meeste huizen tegenover (en van cluster H771) op deze plek staan en soms 
zelfs van sommige huishoudens uit De Brink (omdat de weg vanuit hun tuin korter is om naar H770 dan naar H773 te moeten 
lopen)...  
Ook begrijp ik dat uw nieuwe huisvuilwagens met nieuwe grijparm-technologie zullen komen, dit komt in dit geval niet ten 
goede van een meer efficiënte samenleving in De Boog... De parkeermogelijkheden van de inwoners van De Boog 15-27 

Clusterplaats is opgesplitst in meerdere delen, de 
Brink heeft eigen clusterplaatsen en de 2 onder een 
kap woningen aan de overkant plaatsen de containers 
op eigen oprit. Er blijven maar 7 rolcontainers over die 
net zoveel ruimte in beslag nemen als nu het geval is. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



zullen - door uw voorstel - op de dinsdag avond en woensdag ochtend aanzienlijk beïnvloeden worden en daarom ga ik met 
uw besluit niet akkoord. 
De parkeermogelijkheden zijn nu al ernstig belemmerd door het feit dat sommige gezinnen meer dan een auto in hun bezit 
hebben. Hoe moet het binnenkort werken wanneer er 15-21 rolcontainers, naast het feit dat hiermee de vrije zicht naar 
buiten beïnvloed wordt, alle parkeerplekken van De Boog 15-27 in beslag zullen nemen? Nog uw team nog de gemeente 
zullen controleren of daadwerkelijk iedereen zich aan de regels gaat houden, en daarom gaat dit voor ons bewoners een 
logistiek probleem worden. 
Onze voorstel om cluster H770 naar de overkant te "verhuizen" voor twee redenen: 
1) Iedereen moet zich daar aan houden dat de lijn voor H770 maar 2 parkeerplekken in beslag gaat nemen, daarom moeten 
zich buren aan hun "eigen cluster" houden. Op de overkant hebben buren ook minder overlast door de twee struik-rijen voor 
hun huis. 
2) De H770 naar de overkant te verhuizen is het fysiek bijna niet mogelijk om H770 over meer dan 2 parkeerplekken te 
benutten. Door H770 niet naar de overkant te verhuizen, ontstaat een hele lange rij aan rolcontainers die zeker van De Boog 
27 naar minstens 21 zal uitstrekken.  

90 H693 Ik maak ernstig bezwaar tegen de uitbreiding tot 10 rolcontainer naast elkaar op de huidige ophaalplaats nummer H693. 
In verband dat er geen ruimte voor is, er zit namelijk een toeganggs voetpad tussen t.b.v. Woning 29 C en er staat een grote 
boom en lantaarnpaal op het door u geplande stuk. 
Een idee om deze plaats aan te leggen, direct na binnenkort vervangen van riool en opknappen van de Oosterzijweg in zijn 
geheel. ( scheelt dubbele kosten en dubbel werk) 
Heb ook nagedacht over een andere plaats van ophaalplaats; 
- of op de hoek ter hoogte van Oosterzijweg 29 D. 
-of direct om de hoek ter hoogte van hoek Ambachtsweg / Oosterzijweg 29 D, dit is nu een schandalige slechte nog niet 
aangelegde stuk grond wat nog aangelegd moet worden ivm plan Oostweide ( actie aannemer Henselmans). 

Containers komen niet op de uitrit of het pad naar de 
voordeur daar wordt rekening mee gehouden. 
Waarschijnlijk wordt de clusterplaats opgeknipt in 2 
stukken, te bezien tijdens markeren. 
Bij herinrichting wordt rekening gehouden met de 
clusterplaatsen, creëren optimale situatie. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

91 H523 Reden indienen zienswijze Clusterplaats H523: 
- Geplande clusterplaats komt voor mijn raam en uitgang 
- Breedste gedeelte van de straat waar kinderen ongehinderd spelen (krijten). 
- De bewoners van de vossenakkers hebben toen gekozen voor bloembakken ipv parkeerplaatsen. 
    Deze bloembakken worden door de bewoners zelf bijgehouden. Het geeft kleur aan de straat. 
- Tot mijn verbazing is dat andermans bakken voor ons raam komen te staan, terwijl wij onze bak naar clusterplaats H506 
moeten brengen. 
- Door ziekte van mijn vrouw is zij al bijna 2 jaar afhankelijk van mijn zorg. Het grootste gedeelte van de dag is ze alleen thuis. 
    Haar afleiding vindt zij dan ook door naar buiten te kijken en te genieten van de spelende kinderen. 
- In de zomermaanden zitten wij vaak in de voortuin, het nodigt dan de buren ook uit om aan te sluiten in de tuin. 
- Mijn grote angst is dat het niet bij de 6 vuilnisbakken blijft. Momenteel staan er soms15 bakken op een niet officieel plaats. 
   Deze blijven soms meerdere dagen staan. 
- Door de clusterplaats H523 op te heffen hoef de vuilniswagen niet door de straat. Voordeel geen schade aan de 
laaggroeiende Japanse sierkers en minder afstoot CO2. 
Alternatief voor clusterplaats H523 : 
- De bewoners van vossenakers 26, 28, 30, 32, 37, en 39 zijn bereid om hun vuilnisbak naar clusterplaats H506 te brengen ipv 
clusterplaats H523. 
- Wij willen de bloembakken behouden, anders zijn we bang dat er auto's geparkeerd worden. 

Verzoek wordt gehonoreerd bewoners 26, 28, 30, 32, 
37, 39 en 41 worden toevoegt aan H506. U523 
opheffen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

92 H224 Tegenover de woningen Molenweg 2 en 4 is clusterplaats H224 gesitueerd. 
Deze clusterplaats is in veel gevallen te klein om het aantal containers te herbergen. Dat komt omdat verschillende bewoners 
van de Stationsweg deze clusterplaats ook gebruiken. 
Het komt regelmatig voor dat er 14 of meer containers worden neer gezet. 
Omdat er straks naast elkaar geplaatst moet worden i.v.m. de nieuwe wijze van het legen van de containers, is de afmeting 
van de clusterplaats absoluut niet toe reikend. 
Het is derhalve aan te raden om clusterplaats H224 aan te passen of elders een clusterplaats bij te maken. 

De clusterplaats wordt zo aangelegd dat deze groot 
genoeg is voor alle containers. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

93 H800 H800 ligt voor onze oprit. Ook zal de clusterplaats op de rijbaan het verkeer belemmeren. Clusterplaats komt niet voor oprit. De rijbaan is breed 
genoeg om de containers te plaatsen. Per telefoon 
medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



94  We hebben onlangs een brief ontvangen waarin de nieuwe voorgestelde clusterplaatsen voor de rolcontainers worden 
vermeld. 
Tot mijn verbazing zag ik dat de nieuwe plek op de grens is van mijn huis op de Maas Geesteranusweg 11 en  die van mijn 
buren op nr. 9 [ een 2 onder een kapwoning]  
Maar er staat op die grens een grote boom is daar rekening mee gehouden ?of gaat de boom weg? zoniet? hoe kunnen er 
dan op die plek bij de boom dan 8 bakken of meer staan ?. 
wij zijn hier 1 1/2 jaar geleden in dit huis komen wonen met name door de grote erker met veel ramen aan de 
woonkamerkant  waar nu veel zicht is door de bomen en veel groen en het zou toch jammer zijn als dat verstoord kan gaan 
worden door de rolemmerplek op de grens waar wij door de grote raampartij dan veel zicht op hebben op de rolcontainers 
dat wil je toch niet? ook al is het maar 1 keer in de week  
ik snap dat dat er een nieuwe plek moet komen maar waarom moet er een plek in het midden komen?  
een plek aan het begin va de straat en aan het eind van de straat is toch voldoende? 
Aan het eind van de straat staat een hoekhuis die heeft er helemaal geen last van doordat die dwars staat. 
een klein stukje lopen voor je bak moet toch wel kunnen voor iedereen in de straat lijkt me? 

Boom blijft behouden. Clusterplaats voldoet aan de 
locatiecriteria. I.v.m. de rijrichting wordt de huidige 
opstelplek verplaatst van de overkant naar deze kant. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

95 H007 Verzoek om herziening van de plaats van één van de clusterplaatsen H007 , aan de Houtwal in Heiloo. Beide plaatsen liggen 
bijna tegen elkaar tegenover de huisnr ‘s 36 – 38. Van de bewoners van nr’s  36 t/m 46 zijn slechts 2 grijze en 3 groene 
containers in gebruik, overig afval gaat naar de ondergrondse container. Zij maken dus weinig gebruik van de clusterplaatsen. 
Aangezien één van de beide clusterplaatsen nog aangelegd moet worden, wil ik voorstellen om gebruik te maken van een 
beschikbare parkeerplaats, tussen de woningen nr .. en .., voor deze tweede clusterplaats ( tegenover nr 36).  Deze 
parkeerplaats wordt nauwelijks gebruikt.  Het merendeel van de gebruikers van de clusterplaats H007 woont ook daar 
dichterbij. Verder is uit verkeersveiligheids oogpunt dit een veel betere oplossing: namelijk niet op een hoek bij een kruising 
van het parkeerterrein en de Houtwal, maar in de doorlopende straat. 

Bewoners van de Houtwal .. en .. zijn het niet met 
voorstel. Daarom wordt de geplande clusterplaats 
H007 aangelegd volgens de oorspronkelijke tekening. 
Overigens zal deze clusterplaats niet zo groot hoeven 
te zijn als nu ingetekend, omdat er door verschillende 
inwoners gebruik wordt gemaakt van de 
ondergrondse restafvalcontainer. Besproken en per 
mail kenbaar gemaakt aan indieners zienswijze. 

Geen aanpassing 

96 H829 N.a.v. de informatie over de voorgestelde clusterplaats van de rolcontainers heb ik een vraag. Op de plek die nu ingetekend is 
(H829) is ruimte voor 8 containers. Dit is correct als de bewoners van de 8 woningen die op de tekening staan daar hun grijze 
container neerzetten.  
Als de bewoners hun groene container neerzetten, gaat het echter om tussen de 12 en 16 containers, aangezien we in deze 
buurt allemaal 2 groene containers hebben. Naar het zich laat aanzien is hier geen rekening mee gehouden. 

De clusterplaat wordt groter gemaakt dan op tekening 
wordt aangegeven. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

97 H679 Graag zou ik een kleine wijziging zien mbt clusterplaats H679. 
Deze zou ik graag 3 tot 4 meter noordelijk opgeschoven zien, zodat zowel Kennemerstraatweg 644 als 642 beiden een 
parkeerplaats aan de weg behouden. 

De clusterplaatsen worden zodanig ingericht dat we 
zoveel mogelijk parkeerplek over houden. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

98 H324 De containers van onze buren van nummer 3 staan op dezelfde oprit als onze containers. Zij kunnen hun bakken op plek 
H325 zetten. Wij moeten naar plek H324 aan het eind van de straat aan de andere kant.  
Dat is meer dan 30 meter met een gevulde container heen en meer dan 30 meter weer terug na afloop.  
Op plek H325 is ruimte voor 5 containers naast elkaar en er zijn er 3 gepland. Onze container kan er dus makkelijk bij gezet 
worden. Er is plaats genoeg. Wij willen dus graag de ons toegewezen plek H324 wijzigen in H325.   

H324 wordt H325. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

99 H475 Wij hebben clusterplaats H475 toegewezen gekregen. Graag zouden wij de container op loopafstand naast ons huis op H476 
willen zetten. 

H475 wordt H476. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

100 H289 In het besef dat we allemaal moeten meewerken aan een goede afvalverwerking hebben wij geen bezwaar tegen de 
opstelplaats H289. U stelt echter een clusterplaats voor 7 containers voor met nummer H287 voor de huizen nrs. 19 en 20. 
Volgens de bijgevoegde tekening wordt hiervoor zelfs een clusterplaats in de voortuinen van beide woningen uitgespaard. 
Wij willen hier bezwaar tegen aantekenen om de volgende redenen: 
De voortuinen van ons woningblok zijn al niet groot en de containers komen daarmede zo goed als onder ons raam te staan. 
Dat lijkt niet te stroken met uw criteria als uiteengezet in "clusterplaatscriteria" op www.heiloo.nl/afval;  
Voorkomen van hinder:"De verzamelplaats is bij voorkeur niet voor een deur, onder een raam of balkon van een woonhuis." 
Wat ons aangaat komt hier nog bij:  De omringende bewoners zetten rolcontainers vaak een of meerdere dagen vóór de 
leging reeds buiten en laten ze ook vaak nog één of meerdere dagen na leging staan; 
Niet alle bewoners houden hun, met name, groene GFT-container schoon waardoor overlast ontstaat door stank en vliegen. 
De mensen daarop vriendelijk aanspreken werkt maar voor één keer en wekt, bij herhaling, irritatie op daar niet iedereen er 
even goed tegen kan er op te worden aangesproken. Dit geld ook voor het voorgaande punt. 
Zoals iedereen zijn wij blij met wat groen en bloemen aan de voorkant van ons huis en gelukkig onderschrijft u dat ook in de 
bepaling "Clusterplaatscriteria Heiloo" in par.2 dat de verzamelplaats bij voorkeur niet in plantvakken komt. 

Verzoek wordt gehonoreerd, clusterplaats H289 wordt 
uitgebreid met 7 containers. H287 vervalt 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 



Als alternatief ter overweging stellen wij het volgende voor: 
Verplaatsing van de geplande 7 plaatsen van H287 vóór de nummers 19 en 20 naar clusterplaats H289. Er is daar meer ruimte 
beschikbaar. 
Helaas blijft dan wel het probleem van stankoverlast maar wellicht zou de Gemeentereiniging daar eens een brief over 
kunnen sturen. 
Het vooruitzicht het een en ander op anderhalve meter voor ons raam te hebben zou het woonplezier hier dramatisch 
verminderen. 

101  Hierbij maak ik bezwaar tegen te clusterplaats op de Van Merlenlaan. Ik denk dat er wat fout is gegaan want de clusterplaats 
is ingetekend op de uitrit van mijn garage pad. Daarnaast hebben we twee auto’s en staat de andere voor het huis waardoor 
de huidige clusterplaats onmogelijk is.  
Ik lees dat er dan ook een alternatieve plaats aangewezen moet worden. Aangezien het om 8 huishoudens gaat, zou ik willen 
voorstellen om deze op te splitsen zoals U ook in alle andere straten doet in twee of drie clusterplaatsen. U zou van 
merlenlaan 3-9 een eigen clusterplaats kunnen geven. 11-15 zou op huidige plaats kunnen waar bakken ook staan. 17 zou bij 
19 om de hoek kunnen waar de bakken niemand in de weg staan.  

3+5 op eigenoprit 7+9 ook op eigenoprit. Dit ontlast 
de huidige clusterplaats dan is er ruimte voor 4 
rolcontainers 11 t/m 17. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

102  Wij hebben een brief ontvangen mbt de nieuwe clusterplaatsen voor de rolcontainers waar wij het niet mee eens zijn. 
Het voorstel is dat wij naar de Munnickenhof zouden moeten, wij hebben geen achterom. Wij grenzen aan garageboxen.  
Daarom niet de mogelijkheid om op de clusterplaats H179 te komen. Zie ook foto in de bijlage. 
Graag zou ik willen weten waar Pijlemeeth nr 53 en 51 de containters zouden moeten neerzetten?  
Naar mijn idee hebben zij namelijk ook geen achterom en zouden wij ook op dezelfde plek kunnen plaatsen? 
Een eventuele alternatieve plek zou zijn op de Heersmeeth op de parkeervakken die daar zijn. 
Die worden minimaal gebruikt. 

H179 wordt  H177.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassing ontwerp 

103 H373 
H375 

Vooraf mijn waardering voor het bij de brief gevoegde, duidelijke kaartje. Uit dit kaartje maak ik op dat dat de woningen 
Harrelaers  55 t/m 75 hun rolcontainers niet in de Harrelaers zullen plaatsen. Is dit juist? Zo ja, waar komen die containers te 
staan? 
Zienswijze 1.  
De opstelplaats H373 is vanuit verkeersveilgheids-overweging een weinig gelukkige opstelplaats. Komend vanuit de 
Harrelaers naar het Malevoort belemmert deze plek het zicht (van rechts) op het dubbele fietspad (met zijn e-bikes) 
en het drukke Malevoort. Enige maanden terug heeft de gemeente ter verbetering van het uitzicht en daarmee de de 
verkeersveiligheid een belangrijk deel van de beplanting aldaar weggehaald en het info-bord met de plattegrond  
van de wijk verplaatst. Ik verzoek u  H 373 enige meters verderop of naar de overzijde te verplaatsen. 
Zienswijze 2, 
Zoals gebruikelijk bij een tussenwoning staan in de tuin achter het huis bijna altijd de vuilcontainers, zo ook voor mijn woning 
Harrelaers ... Deze worden nu via de achteruitgang door "het steegje" weggebracht naar de  huidige verzamelplaats:  
de parkeerplaats naast de woning Harrelaers nr. 28. Destijds is mij deze plek daarvoor ook aangewezen.  Het lag ook voor de 
hand vanwege de meest nabije ligging. Voor Harrelaers … geeft u nu  opstelplaats H 375 aan. Die plaats ligt aanzienlijk verder 
weg en is weinig logisch gezien het feit dat de plekken H 374 en H 497 eerst worden gepasseerd om de containers op 
uiteindelijk op H 375 te kunnen plaatsen.  Ik verzoek u dan ook voor mij de opstelplek H 374 of  anders H 397  aan te wijzen 
of desnoods H 371 die qua afstand praktischer en meer vanzelfsprekend zijn. 

Zienswijze 1, H373 is op dezelfde plek gesitueerd als 
nu ook het geval is. Gaan we niet veranderen. 
Zienswijze 2, H375 wordt H374. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassen clusterplaats 

104 H773 Wij, familie Van den Oord, wonende op de Brink .., zijn het niet eens met deze clusterplaats, omdat wij dan met onze 
rolcontainer vanuit onze achtertuin door de woonkamer naar de clusterplaats H773 voor ons huis moeten. 
Als we met onze rolcontainer van de achtertuin de steeg uitlopen komen we uit op de Krommert. Daar zetten we al jaren 
onze rolcontainer neer. We zouden graag in de nieuwe situatie onze rolcontainer op clusterplaats H755 of H756 willen 
zetten. 

H773 wordt H756.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

105 H049 Wij zijn ingedeeld voor clusterplaats nummer H049 en willen graag een verzoek indienen om dit te wijzigen naar H066, daar 
clusterplaats H066 direct voor onze deur ligt. 

H049 wordt H066. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

106 H287 Ik heb een vraag over clusterplaats H287 op kaart 67. Het Land van Maat 19 en 20 in Heiloo. Op de kaart staan de 
rolcontainers in een tuin gesitueerd. Is dit de bedoeling of staan de containers op de weg? 

De 7 containers van H287 worden verplaatst naar 
H289.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 

Aanpassing ontwerp 

107 H064 Met deze brief willen wij bezwaar aantekenen tegen de door u voorgestelde clusterplaats H064. Indien de tekening die u 
stuurde als bijlage bij uw schrijven d.d. 27.02.2020 met kenmerk BOR/U2020/750 correct is impliceert dit dat wij geen 

De clusterplaats komt meer richting huisnummer 133, 
uitrit blijft altijd vrij. 

Geen aanpassing 



gebruik meer kunnen maken van de oprit behorende bij ons huis, te weten Westerweg ... Het ontgaat ons ten ene male 
waarom u ervoor koos onze oprit, die wij dagelijks gebruiken, o.a. om daarmee de parkeerdruk in onze straat te verlagen, op 
te offeren ten behoeve van de clusterplaats. Bij geen van de overige clusterplaatsen op de tekeningen zien bewoners hun 
oprit verloren gaan. Wat is de reden waarom u ervoor kiest onze oprit wel te gaan blokkeren? Bij deze verzoeken wij u de 
clusterplaats, minimaal ten dele, te verplaatsen zodat onze oprit niet geblokkeerd zal worden. 

Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

108 H343 Bij deze wil ik graag een zienswijze indienen betreffende de clusterplaats H343. 
Deze plaats is juist voor de ramen gesitueerd van de huizen op de Obriglaan .. en .. 
In overleg met Mevrouw … van nummer .., verzoeken wij u om de clusterplaats H343 een paar meter op te schuiven, zie 
bijgevoegde plattegrond.  
Op de aangegeven plek heeft verder niemand last van de geplaatste rolcontainers. Het scheelt maar een paar meter en 
bovendien staan de containers niet in een bocht. Mevrouw … zal zelf ook een verzoek indienen. 

Clusterplaats gaat naar zijkant huisnummer 51. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

109  Wij zouden graag als clusterplaats voor onze rolcontainer willen aansluiten bij H612 ipv op de Breedelaan. Onze containers 
staan veel dichter bij deze plek het scheelt circa 100 meter lopen 
 
 

H… wordt H612 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

110 H042 In het voorstel van clusterplaatsen staat plaats H042 op de positie waar nu ook de rolemmers staan. In de huidige situatie is 
dat ook geen enkel probleem omdat de rolemmers naast en achter elkaar geplaatst kunnen worden en zo weinig ruimte 
innemen. Nu zullen ze echter allemaal naast elkaar geplaatst worden en nemen ze veel meer ruimte in. Dit gaat ten koste van 
een parkeerplaats voor huisnr. 59. Deze parkeerplek wordt altijd gebruikt. De 2 parkeervakken voor huisnummer 55 en 57 
worden sinds de aanleg van de parkeervakken (zelden tot) nooit gebruikt.  
Mijn voorstel is dan ook om (één van ) deze 2 parkeervakken te gebruiken i.p.v. parkeervakken van huisnummer 59 en/of 61. 
Deze plekken voldoen ook aan de eisen van de clusterplaatsen. 

Wanneer bewoners huisnummer .. in mail aangeeft 
dat dit akkoord is, dan kunnen we meegaan in 
voorstel. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 
.. heeft toestemming verleend. 

Aanpassing ontwerp 

111 H142 Bij deze maak ik bezwaar tegen het voorgenomen besluit tot het plaatsen van de GFT containers op de locatie parkeerplaats 
Middelhof tegenover .. en .., locatie nr. H142. De parkeerplaatsen in de wijk Plan Oost zijn al beperkt en nu de GFT containers 
naast elkaar geplaatst gaan worden gaat dit parkeerplaatsen kosten op de wijze zoals de gemeente Heiloo dit ingedeeld 
heeft. 
Tegenover onze woningen, Middelhof .. en .. worden in de voorgestelde plannen parkeerplaatsen opgeheven ten behoeve 
van het ophalen. 
De beste locatie zou zijn op het stuk gras gelegen naast de Middelhof ter hoogte van het voormalige schoollokaal van “de 
Springschans”.  
Parkeerplaatsen worden dan niet opgeheven ten tijde van de GFT ophaal en niemand zit tegen de bakken aan te kijken.  
Ter verduidelijking is op de tekening ingetekend waar de locatie wordt bedoeld. 
Daarnaast vraag ik mij af of een extra container voor pmd wel nodig is. Veel mensen in plan oost zijn hier ook op tegen. Als er 
genoeg ondergrondse bakken beschikbaar zijn in de wijk dan hoef je ook niet te wachten tot een ophaaldag. Daarnaast kun je 
meteen elk moment van je afval af en het kost geen extra ruimte in de tuin. 
Ook een chip in de container waarmee naar gewicht wordt gekeken om de rekening op te maken ben ik zelf op tegen. Dit 
omdat hoe later ik ook mijn bak klaarzet aan de weg er altijd even later afval is bijgegooid door verschillende buren. Ik ga 
natuurlijk niet betalen voor de afval van een ander. 

Rondom de clusterplaats zijn genoeg parkeerplaatsen 
(Sluisweijdt). Geen reden om groen op te offeren voor 
clusterplaatsen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 

Geen aanpassing 

112 H335 Graag H335 op een andere plek: Op geplande plek ligt een verkeersdrempel zodat alle containers frontaal in het zicht komen 
te staan van ons grote voorraam. Oplossing: Huisnummers zetten bak op H337 
Huisnummers 4,17,19,21,23 en 25 zetten bak op H336. H336 uitbreiden, hier kijkt niemand op uit. 

Clusterplaats vervalt. 
Mag gebruik maken van H337. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 

Aanpassing ontwerp 

113  Met bovengenoemd rondschrijven stuurt U mij een overzicht van de clusterplaats voor mijn woning De Boog ... Hierop staan 
4 blokken op De Boog vermeld en verder 9 blokken op het industrieterrein Oosterzijweg en Warmoezierslaan. Wat mijn 
betrokkenheid bij de laatste 2 straten is ontgaat mij. Voor mij is veel interessanter hoe de clusterplaats wordt van alle (20 
stuks) vuilniscontainers, die voor mijn woning De Boog 52 en naast De Boog 45 wekelijks worden geplaatst door bewoners 
van De Boog 46 t/m  54, De Boog 37 t/m  45,  De Brink 22 en 23 en De Boog 47 etc. en daar veelal enkele dagen blijven staan. 

Vanwege ruimtegebrek gaat de huisvuilwagen 
inderdaad 2x door de straat. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

114  Onlangs ontvingen wij van u een brief over de nieuwe clusterplaatsen van de rolcontainers. Dat deze zo af en toe geleegd 
moeten worden begrijpen wij helemaal, maar de keuze van de plekken aan het begin van de Vrieswijk vinden wij vreemd. De 
plek tegenover huisnummer 15-19 lijkt logisch, daar staan geen huizen met blik op de straat. Toch is de plek niet handig 
gekozen, dagelijks worden daar door meerdere mensen auto’s geparkeerd. Zeker aan het eind van de dag, dan staan daar 

Voor de huisnummers 17 t/m 19 ligt een 
doorgetrokken gele lijn dus een parkeerverbod. 
Brede stoep. 
 

Geen aanpassing 



rustig drie of vier auto’s. De andere plek is op de stoep voor de huisnummers 15-19 en door deze twee plekken vol te zetten 
met containers kunnen voetgangers, schoolgaande kinderen en ouderen die een hond uitlaten, ouders met wandelwagens 
niet meer veilig over de stoep. Auto’s rijden hier regelmatig hard door de wijk en het lijkt mij niet gewenst dat er dan ook 
mensen via de straat hun weg moeten vinden.  
 
In de winter zal het nog gaan, maar in de zomermaanden staan er dus veertig stinkende bakken bij ons op de stoep en die 
worden net als op andere plaatsen in Heiloo niet altijd op tijd weer opgehaald.  Buurtbewoners kijken nu al ruim een dag 
tegen niet opgehaalde containers aan en in de toekomst staan er dus regelmatig rolcontainers op de stoep die de doorgang 
blokkeren. Wij wonen aan een toegangsweg voor de drie scholen in de wijk.  
 
Aan het begin van de straat staan zeker aan het eind van de dag en vroeg in de ochtend regelmatig auto’s vervelend of slecht 
geparkeerd waardoor er ook regelmatig onveilige situaties ontstaan. Deze zullen met het nieuwe plan nog vaker voor gaan 
komen. Ook kan het gebeuren dat meerdere bakken niet geleegd gaan worden, omdat er auto’s in de weg staan.  
 
U vraagt om een voorstel tot alternatief.. Aan het begin van de straat staan weinig tot geen huizen direct aan de weg, wellicht 
kan een van de plaatsen verplaatst worden richting het begin van de straat. Voetgangers hebben dan nog de mogelijkheid om 
aan de andere kant van de weg de stoep te gebruiken, kinderen kunnen veiliger over straat en de stank van de bakken zal 
niet in meerdere huizen doordringen.  
Wellicht kunnen er aan het begin van de straat ondergrondse containers geplaatst worden, zodat de ruimte die nodig is om 
het afval op te halen ook beperkt blijft. Verder in de straat wonen oudere mensen en wat gebeurt er met de hulpverlening 
wanneer de vuilniswagen voor langere tijd de weg blokkeert?  

 Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

115 H288 Mevrouw is 82 jaar oud, lichamelijke beperkingen door ernstig hartfalen. Mevrouw wil graag gebruik maken van H703 in 
plaats van H288. 

H288 wordt H703 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassing 
clusterplaats 

116  De clusterplaats welke aan gewezen is heb ik zichzelf geen moeite mee. Wel met de toegewezen woningen welke op die 
plaats de rolcontainers moeten neerzetten. 
Dit gaat voornamelijk om de hinder die ik ga onder vinden. Naast mijn huis (hoekhuis) is een doorlopend pad, wat 
onderbroken wordt door een hekwerk. Dit hekwerk is op mijn verzoek circa 25 jr geleden geplaats. Dit i.v.m. fietsers en 
brommers die met een vaart doorheen gingen en ook de stoep op en af gaan. In uw voorstel gaan er iedere week de 
rolcontainers op en af en hek door, dit geeft onvermijdelijk geluidsoverlast, tevens staan er aan de beide zijdes auto’s 
geparkeerd. 
Woningen 37 t/m 31 en 71 t/m 78 hebben hun containers achter het huis staan, dat zijn 15 bakken die 2x per dag/avond 
door het niet doorlopend pad moeten, stoep op, stoep af, dit geeft een niet toelaatbare hinder met zich mee in mijn huis.  
Ik verzoek u om hiervoor met ander voorstel te komen, tevens wil opmerking maken om het hekwerk niet te verwijderen, 
daar dit fietsers en brommers dwingt om af te stappen. 

Er is gekeken naar andere mogelijkheden. Die zijn er 
niet. Gekozen clusterplaats is de beste oplossing. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

117 H337 • Er is onvoldoende ruimte voor plaatsing van 9 rolcontainers tussen de bocht Biender/Rookamer en de oprit van 
Biender 1-3. Dit voldoet niet aan de veiligheidsvoorwaarde: 'minimaal 2 meter vanaf het punt waar de rechte weg weer 
begint.' 
• Vanaf de Rookamer gezien belemmeren de opgestelde rolcontainers het zicht op aankomend verkeer vanuit de 
Biender, tegelijkertijd kunnen personen gevaar lopen bij het plaatsen van de containers door het verkeer dat de bocht wil 
nemen vanaf de Rookamer. 
Het bovenstaande geldt eveneens voor het gebruik van de oprit van De Biender 1-3. 
• Er staat een boom en een lantaarnpaal op de voorgestelde locatie. 
• De voorgestelde verzamelplaats is direct gelegen aan het raam van onze woonkamer. 
(voldoet niet aan voorwaarde: 'De verzamelplaats is bij voorkeur niet voor een deur, onder een raam of balkon van een 
woonhuis'). 
Door ons voorgesteld alternatief: 
Uitbreiden van de bestaande rolcontainer opstelplaats aan de overzijde van de straat biedt een compromisloze oplossing. (zie 
tekening) 
NB. Ophaalwagen rij-richting: 
De opstelplaats H340 (tevens de Biender) kan worden uitgevoerd aan de (bestaande) zijde waardoor de ophaalwagen deze 
rijrichting houdt voor het legen van de containers van H337. 

Rolcontainers mogen worden aangeboden aan de 
overkant. Clusterplaats wordt gewijzigd. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 



118  wij hebben de nieuwe clusterplaats bekeken en willen hierbij aangeven dat wij al een bestaande clusterplaats naast de 
deur/onze inrit hebben aan de Butterlaan maar volgens het nieuwe plan een andere plaats aan de Breedelaan verder weg 
toebedeeld hebben gekregen. 
Wij begrijpen dat gedacht is: “het adres is aan de Breedelaan”, echter, onze ingang is aan de Butterlaan. 
Wij lezen in een bericht in de Uitkijkpost dat wij hem gewoon op onze huidige clusterplaats kunnen blijven zetten. Het plan 
moet dan wel aangepast worden. 

H… wordt H…. (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

119  Ik woon Baetenburg ... De meesten van ons zijn gewend om de groene container op de opstelplek bij het parkeerterrein van 
Boekenstein te plaatsen. Waarom? Je kan (op een paar na) niet met de container door het huis naar de voorkant. 
Nu met de nieuwe clusterplaats zou dit inhouden dat mensen vanaf Baetenburg 10 helemaal het fietspad naar Baetenburg 25 
moeten aflopen met de groene container en weer met de container door de straat naar de opstelplaats voor hun huis. 

H… wordt H…. (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

120 H755 Ik teken bezwaar aan tegen de toewijzing van clusterplaats H755 met de volgende motivatie: 

1. Mijn adres is De Brink 37 en de loopafstand tot clusterplaats H755 is te groot.  
2. Omdat bovengenoemd adres een hoekwoning betreft, vindt de ontsluiting van het perceel plaats via de zijkant van 

de woning naar de voorzijde van het perceel. Het perceel heeft geen ontsluiting via het gemeenschappelijke pad aan 
de achterzijde van de woning. 

Om deze redenen heb ik tot op heden ook altijd gebruik gemaakt van de afval-inzamelingsplaats gelegen tegenover de Brink 
13. Dat wil ik graag zo houden. 

Uit het overzichtclusterplaatsen maak ik op dat deze locatie overeenkomt met clusterplaats H773. 
Hierbij verzoek u dan ook om de mij toebedeelde clusterplaats H755 te wijzigen in clusterplaats H773. 

H755 wordt H773. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

121  Wij maken  bezwaar tegen de door u voorgestelde clusterplaats H367 voor de percelen Oudburgerlaan .. en .. en wel om de 
volgende redenen. 
 
1. De loopafstand naar de locatie van de clusterplaats H367 aan de Vlei is veel langer dan naar de clusterplaats H366 aan de 
Oudburgerlaan, deze ligt op 25 meter van onze opstel plaats in de ruimte tussen onze woningen. 
2. Al jaren plaatsen wij de rolemmers op clusterplaats H366 zonder enige hinder voor de omwonenden/buren. 
3. De opstelplaats aan de Vlei betekent een veel langere route, ook al omdat de route niet via de tuin kan. Bij nr 48 is die 
route geblokkeerd door drempels ( waar ik met slechte knieën niet overheen kom) en bij nr 
50 is de tuin aan de achterzijde afgesloten met een muur. 
 
Op grond van bovenstaande argumenten verzoeken wij u de toegewezen clusterplaats H367 aan de Vlei voor de percelen 
Oudburgerlaan .. en .. te wijzigen in de clusterplaats H366 aan de Oudburgerlaan recht tegenover onze woningen. 

H367 wordt H366 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassing 
clusterplaats 

122 H400 Bij deze zou ik graag een opmerking willen plaatsen over de voorgenomen clusterplaatsen bij ons in de straat. 
Ik en mijn buren zijn van mening dat er iets niet helemaal goed gaat als deze zo in gebruik worden genomen. 
Zo is clusterplaats H400 deels voor de uitrit van ons parkeerterrein ingetekend en zal het daardoor lastig worden om de 
parkeerplaats te verlaten. 
En persoonlijk zou ik het erg prettig vinden als de clusterplaats recht bij ons voor de deur (H408) eventueel zou kunnen 
komen naast clusterplaats H402. Dit is voor ons wat prettiger omdat dan de containers niet rechtstreeks voor de uitloop van 
onze tuin staan en ook niet meer onder het slaapkamerraam van mijn dochter. 

Clusterplaats zoals voorgesteld verplaatsen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. 

Aanpassing ontwerp 

123  Graag zou ik een andere clusterplaats toegewezen krijgen , omdat ik mijn afvalbakken voor op het garage pad aan de 
Tulpencroftlaan nummer .. heb staan . Daar staan zij al 25 jaar in de schaduw en vast gezet met een band opdat zij niet 
omwaaien met een e.v.t. storm . Daar ik niet binnendoor door mijn garage kan wordt het voor mij een hele wandeling .En ik 
wil de bakken absoluut niet achter in mijn tuin hebben daar zij dan de hele dag in de zon staan te stinken, en ik het zonde 
vind van de ruimte.     
U wijst mij clusterplaats H436 toe aan de Bredelaan , dan moet ik het hele blok om door de Commandeurslaan  of 
Sandecamplaan naar de Bredelaan . Daar ik geen behoefte heb om mijn afvalbak uit te laten wil ik graag een plaats aan de 
Tulpencroftlaan toegewezen krijgen en wel plaats H612.  
Ik heb heel weinig grijs afval, maar hoe garanderen jullie dat er geen vuil in mijn bak aan de cluster plaats wordt gegooid ? ik 
maak er in de tussen liggende tijd een slot op. Ik heb dus duidelijk mijn bedenkingen tegen het hele systeem  .Maar 

H436 wordt H612. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassing 
clusterplaats 



meerderheid beslist dus ook ik doe mee. Ik was duidelijk voorstander geweest van ondergrondse bunker bij clusterplaatsen 
met pas systeem . 

124 H583 Met deze mail wil ik bezwaar maken tegen de door u aangewezen clusterplaats, te weten H583. 
Het betekent dat we met de rolemmer door een steeg moeten, een stuk Butterlaan en een stuk Breedelaan. En dat we de 
straat moeten oversteken. Zeer onpraktisch. En dat, terwijl we een prachtige verzamelplaats hebben aan het eind van de 
steeg, in de Butterlaan. Hier worden altijd de emmers geleegd. Deze plek voldoet aan alle voorwaarden die u stelt voor een 
clusterplaats.  
Ons verzoek is dan ook om van de huidige verzamelplaats een nieuwe clusterplaats te maken.  

H583 wordt H… (Butterlaan) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

125 H531 Ik teken hierbij bezwaar aan tegen de voorgenomen locatie van clusterplaats H531 thv Goodeslaan .. in Heiloo omdat m.i. 
niet is voldaan aan de onderstaande criteria: 
De clusterplaats bevindt zich aan weerszijden van de voordeur en de ramen van Goodeslaan ... 
Tevens bevinden zich op de beoogde clusterlocatie een tweetal bomen en een lichtmast, zodat schade aan bomen en  
lichtmast niet is uit te sluiten, 
De beoogde ruimte is onvoldoende voor 20 minicontainers en onverhard, 
De locatie is pal naast de uitrit van de garage van Goodeslaan .. en hier bevindt zich momenteel een plantsoen met gras. 
(hetgeen dus geen stabiele ondergrond voor de minicontainers kan zijn) 
Een alternatieve locatie is de huidige clusterplaats van de minicontainers en deze bevindt zich schuin tov H531 thv de zijkant 
van perceel Ewisweg 48.  
De alternatieve locatie heeft geen van de genoemde bezwaren en is alreeds verhard. Het is echter wel een parkeerplaats die 
bijzonder weinig wordt gebruikt... 
Dit laatste heeft in de afgelopen jaren nog nooit tot problemen geleidt tijdens de wekelijkse inzameling. 

Verzoek wordt gehonoreerd clusterplaats komt op 
huidige plek naast huisnummer ... 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

126  Naar aanleiding van uw brief wil ik doorgeven, dat de huidige aan mij toegekende clusterplaats niet praktisch is. Deze is 
verder weg, heeft een paar stoepen en dan kan het niet zo zijn dat ik met zware containers zo’n traject moet afleggen.  
Hierbij het verzoek de clusterplaats te wijzigen in H461 – Het Zevenhuizen.  

H… wordt H461. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

127 H132 Nu er nieuwe huisvuilwagens komen , wat goed is .  Wij zijn het er niet mee eens met onze gekozen clusterplaats H132  op de 
Kleijne Olven. 
Graag willen wij de clusterplaats op H439 ( hoek De Hoghe Weijdt – Kleijne Olven  ) . 
Deze plaats is naast ons huis ( H439 ) en wij hebben onze afvalcontainers in de achtertuin staan met de poort aan De Hohge 
Weijdt. 

H132 wordt H439. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

128 H077 Bezwaar: mijn rolcontainers zijn geplaatst aan de achterzijde van mijn woning dus aan de zijde van de Vinkenlaan. Als ik mijn 
rolcontainer naar clusterplaats H077 moet brengen betekent dat dat ik de container om het huis heen moet rijden. 
Dat is een aanzienlijk stuk verder dan waar de rolcontainer op dit moment wordt opgehaald (hoek vinkenlaan). 
De rolcontainer aan de voorzijde van het huis plaatsen is niet mogelijk omdat de tuin aan de voorzijde daarvoor geen ruimte 
biedt. 
Bovendien is het gezien mijn leeftijd (75 jaar) voor mij fysiek een grotere inspanning om de rolcontainer, zeker als deze vol is 
naar clusterplaats H077 te brengen. Dan zou ik afhankelijk zijn van anderen om mij daarbij te helpen, wat ik een onnodige 
belasting voor anderen in mijn omgeving vind. 
Er is immers een simpele oplossing: Ik zou graag clusterplaats H078 als alternatief willen aanwijzen voor mijn adres. Die 
plaats verschilt weinig van de plaats waar de rolcontainers op dit moment worden opgehaald. Dat is voor mij fysiek haalbaar 
en hoef ik geen beroep op anderen te doen. 

H077 wordt H078. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassing 
clusterplaats 

129  De huidige clusterplaats is gelegen naast onze keuken ligt voor onze uitgang van de achtertuin. 
Dit vinden wij geen geschikte plaats voor de bakken. Dit gesteund door een aantal buurtgenoten.  
Graag zou ik zien dat dit herzien wordt.  
Op de meegestuurde foto heb ik een alternatief getekend.  
Hier staan wel eens auto's, maar is geen officiële parkeerplaats.  

Uitgangen worden altijd vrij gehouden. De 
clusterplaats wordt opgesplitst. In werkelijkheid 
komen er maar 12 containers te staan omdat er voor 
de appartementen een ondergrondse voorziening 
komt. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. 

Geen aanpassing 

130 H436 Ik woon op Tulpencroftlaan 16. De mij toegewezen clusterplaats H436 is op ongeveer 110 meter van mijn huis vandaan. Ik 
heb namelijk geen poort aan de achterkant van mijn tuin. Dat betekent dat ik de rolemmer vanaf de voorzijde van mijn huis, 
via het stuk groen naast mijn huis (hoek Tulpencroftlaan / Sandecamplaan) naar de Breedelaan moet verplaatsen. Ik vind dit, 
zeker als de rolemmer vol en zwaar is, te ver. Ik ben alleenstaand en heb last van de gewrichten in mijn ellebogen en handen. 
Ik hoop dat ik mijn rolemmer op clusterplaats H612 zal mogen zetten, of op een andere plek die dichterbij is dan H436. 

Geen probleem. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassing ontwerp 



131 H065 Mijn bezwaren zijn,  
-een deel van de clusterplaats bevindt zich voor onze uitrit, 
-er wordt een (schaarse) parkeerplaats opgeofferd. Dit geniet (genoemd in de clusterplaatscriteria) niet de voorkeur. 
Mijn voorstel is, 
-de clusterplaats aan de even zijde van de straat te realiseren, dit zou ter hoogte van de huisnummers 102/104 kunnen. Ik 
realiseer mij dat dit (genoemd in de clusterplaatscriteria) niet de voorkeur geniet. Ik zie twee voordelen van deze 
opstelplaats, de parkeerplaats blijft behouden en de snelheid van het doorgaande verkeer in de Westerweg wordt geremd. 
Dit en eens in de week de bakken aan de straat zou kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid in deze 30kmpu straat. Deze 
snelheid wordt met regelmaat (ruim) overschreden. 

Clusterplaatsen komen niet voor uitritten. Aan even 
kant levert gevaar op omdat ze dan op de rijbaan 
staan, wij begrijpen de overwegingen, maar het is niet 
veilig.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

132 H479 
 

Mevrouw woont op 1 hoog, samen met 4 andere bewoners (nr. 20 t/m 24) Zij maken gebruik van 3 grijze bakken die op de 
begane grond aan de muur zijn bevestigd. Deze worden door de vuilnismannen van de muur gehaald, geleegd en weer 
teruggezet.  
mevrouw wil graag een ondergrondse container voor restafval voor de hele Kwekerij. Mevrouw wil ook een oplossing voor 
plastic en groen afval. Zij is bang dat zij de enige is die er voor zal zorgen dat deze bakken op de clusterplaats worden gezet 
om geleegd te worden. Mevrouw wil daar niet alleen verantwoordelijk voor zijn. 
Ze wil graag een goede oplossing. Ze wil niet betalen voor het restafval van haar buren als ze met 5 bewoners 3 grijze bakken 
houden.  
 

Hier komen ondergrondse containers. 
Telefonisch medegedeeld aan indiener zienswijze. 

Geen aanpassing 

133 H248 Op het overzicht van de clusterplaatsen aan de Bergeonstraat (H248) is een ruimte gereserveerd, die ook voor onze uitrit aan 
de Bergeonstraat 14 is gesitueerd. 
Het kan volgens mij niet de bedoeling zijn dat onze uitrit door rolcontainers wordt geblokkeerd vanaf zondag t/m in de loop 
van maandag, de ophaaldag. 

Uitrit wordt niet geblokkeerd door containers. 
Clusterplaats wordt in 2 stukken gedeeld ook voor 
huisnummer 16 . 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

134 H404 Wij zijn het niet eens met de aangewezen clusterplaats H404. 
Onze rolcontainers staan in de voortuin. Vlak voor onze woning hebben jullie clusterplaats H396 wat voor ons beter uitkomt. 
Ik heb dit ook overlegt met mijn buurvrouw van Bosvaren ... Zij ziet ook graag dat ze gebruik kan maken van clusterplaats 
H396. 

H404 wordt H396. 
Parkeer regeling is voorgelegd aan onze 
verkeersdeskundige. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassing 
clusterplaats 

135 H661 Wij, bewoners van de Kennemerstraatweg 299, hebben een brief ontvangen voor de nieuwe plaatsing van de rolcontainers. 
Hierbij zouden wij willen melden dat wij het niet eens zijn met de locatie van de clusterplaats. 
De reden hiervan, is dat de clusterplaats exact geplaatst is voor onze oprit. Wat zou betekenen dat wij onze auto 2 dagen per 
week ergens anders zouden moeten plaatsen, wat met de beperkte plekken voor parkeren bij ons in de straat heel erg lastig 
is.  
Daarbij hebben wij tijdens het verbouwen van de tuin een aanvraag gedaan voor het verplaatsen van onze oprit, maar dat is 
toen geweigerd en onze oprit moest op de plek blijven waar deze nu is. Daarom lijkt het ons een slechte beslissing om ons nu 
ergens anders te laten parkeren.  
Ons voorstel hier zou zijn om de clusterplaats een aantal meter naar links te plaatsen, waardoor de bakken volledig op de 
stoep komen te staan en niet onze oprit zouden beperken. 
Wij verzoeken u, op grond van het bovenstaande, de clusterplaats te verplaatsen. 
Graag zouden wij op de hoogte willen worden gehouden van de uiteindelijke beslissing. 

Containers komen niet voor de uitrit. Clusterplaats 
wordt verschoven. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing. 
Wordt in de praktijk 
opgelost. 

136  Goedemorgen, ik wil graag bezwaar maken tegen de clusterplaats waar Baetenburg .. mee te maken heeft. Als je Baetenburg 
in rijdt en met de bocht naar rechts gaat is aan de linkerkant de clusterplaats aangegeven. Ik vind deze bocht al heel 
onoverzichtelijk. De weg is daar smal, er lopen daar vaak mensen doordat de stoep aan de overkant moeilijk zichtbaar is en 
smal, er rijden ook veel fietsers en het gebruikelijke autoverkeer.  Als er dan in de bocht bakken worden geplaatst (de bakken 
staan nooit netjes in een rij) wordt het een gevaarlijke onoverzichtelijke situatie.  Het is al gevaarlijk om de bak op de plek te 
plaatsen. Als er een auto door de bocht komt overziet deze niet als iemand daar met een bak loopt. 
Ik ga er vanuit dat deze bezwaren meegenomen in het overwegen voor een andere clusterplek.   

Clusterplaats komt op andere locatie, naast 
Baetenburg nummer 1 de weg daar is 7 meter breed 
en goed verlicht. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

137 H243 
en 
H789 

Er is in onze buurt onduidelijkheid over de plaats van de bovenstaande clusterplaats(en). De clusterplaatsen H243 en ook 
H789 zijn getekend in groen (hagen en bomen, lantaarnpaal). Hierbij zijn een aantal vragen ontstaan: 
* blijft het groen behouden? 
In een mailwisseling met een buurtbewoner begreep ik van wel. Maar zo ja, waar komen de clusterplaatsen dan? 
* voor het groen op de openbare weg (het groen grenst direct aan de weg)? 
* naast het groen, op de parkeerplaats voor nummer 23? 

De plekken worden gecreëerd op plaatsen waar geen 
hinder van uitritten zijn. Het zijn totaal 7 containers. In 
de praktijk zullen het meerdere kleine clusterplaatsen 
worden. Groen blijft behouden. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



* naast het groen op de stoep van nummer 25 en 27 (waar uitritten zijn)? 

138  Clusterplaats rolcontainer toegewezen gekregen. Mevrouw wil graag een ander plek i.v.m. lichamelijke klachten (beiden 
80+++) dichterbij is dat mogelijk? Schuin tegenover de woning is een plek dichtbij, voor nummer 52. 
 

H… wordt H… (conform voorstel) 
Telefonisch medegedeeld aan indiener zienswijze. 

Aanpassing 
clusterplaats 

139 H744 Graag wil ik reageren op uw voorstel voor clusterplaats H744. Deze plaats is voor mij ver lopen. Ik ben 83 en zou graag een 
plek dichterbij willen hebben. Ik woon aan het eind van de Krommert en een plek op Sonneveld 122 zou voor mij beter zijn. 
In uw brief staat niet vermeld of daar ook een nieuwe clusterplaats komt. Zo ja, dan zou ik daar graag mijn bakken willen 
neerzetten.Graag hoor ik van u wat de mogelijkheden zijn. 

H744 wordt H738. 
 Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

140 H417 Op de door u bijgevoegde plattegrond staat bovengenoemd nummer aangegeven op een naar onze mening  gevaarlijke plek. 
Wanneer men met de auto Baetenburg inrijdt en met gaat daarna met de bocht naar rechts staan de rolcontainers in de 
bocht aan de linkerkant. Wanneer er vanuit de andere richting auto’s en/of andere voertuigen Baetenburg uitrijden, gaan er 
denk ik gevaarlijke situaties ontstaan als daar ook nog rolcontainers komen te staan. En dat moet niet gebeuren. 
Wellicht is het een goed idee om de clusterplaats H417 te verplaatsen naar de plek, waar onze containers nu worden 
opgesteld. Dat is op de plaats met de parkeervakken voor de huisnummers 51 en 52. 

Wijziging locatie, naast Baetenburg nummer 1, de weg 
daar is 7 meter breed en goed verlicht. 
Op de huidige plek is niet mogelijk i.v.m. de rijrichting 
van de huisvuilwagen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

141 H107 Wij zetten nu onze rolemmer op de plaats van H 107. In de nieuwe situatie moeten wij de rolemmer op locatie H 108 
neerzetten. Voor ons is het makkelijker om de rolemmer op de oude locatie neer te zetten omdat onze rolemmer aan de 
achterkant van ons huis staat. Dit is dichtbij de locatie H107. 

H107 wordt H108. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

142  Reden voor het aanbieden van deze zienswijze is om aan te geven dat ik bezwaar heb met de voorgestelde uitbreiding (A) van 
de huidige Clusterplaats tegenover de Houtwal 38. In het aangeboden voorstel is de huidige Clusterplaats een groot stuk 
uitgebreid en bestrijkt nu een groot gedeelte tegenover de Houtwal 40.  
Bovenstaande voorgestelde uitbreiding zou tot gevolg hebben dat ik dan vanuit de woon- en eetkamer direct zicht heb op de 
rechterzijde van deze clusterplaats (A) voor afvalcontainers. In de verschillende gesprekken heb ik aangeven dat een 
uitbreiding (A) hierdoor niet gewenst is en als hinder zou worden ervaren. Naast de ongewenste aanblik van de 
afvalcontainers vanuit de woon- en eetkamer zijn er verschillende neveneffecten die ik de gesprekken heb aangegeven. 
Naast het laten staan van de rolcontainers tot enkele dagen na het legen blijkt ook in de praktijk dat er met regelmaat door 
openwaaien (ook bij zeer kleine kier) of door vogels er luiers, afvalresten, e.d. op straat komen te liggen. Daarnaast blijkt in 
de praktijk dat bewoners met regelmaat hun afval in een andere (niet hun eigen) reeds volle afvalcontainer plaatsen. Met 
voorgaand beschreven effect tot gevolg. Het nieuwe afvalstoffenplan gebaseerd op betalen naar aanbod zal dit zelfs doen 
laten toenemen aangezien de rolcontainers niet afsluitbaar zijn. De voorgenomen uitbreiding met toezichthouders zal hier 
helaas geen zicht op hebben en zal hier geen verandering in kunnen brengen m.u.v. het ongeoorloofd laten staan van de 
afvalcontainers voor meerdere dagen.  
Zoals u begrijpt ben ik zeer teleurgesteld dat ondanks de verschillende gevoerde gesprekken en de uitspraak van Mevrouw 
Monique Stoop er toch een uitbreiding (A) van de huidige clusterplaats wordt voorgesteld. Ik heb meerdere malen 
aangegeven dat dit als hinder zou worden ervaren zoals in bovenstaande alinea aangegeven. Indien u van mening bent, dat 
capaciteit (A) toch benodigd is, is mijn advies om dit (geheel/gedeeltelijk) toe te voegen aan de clusterplaatsen B en C met als 
reden zoals in de eerste alinea beschreven. 

Clusterplaats voldoet aan locatiecriteria, niet 
verplaatsen.  
 
Mondeling en per mail medegedeeld aan indiener 
zienswijze. 

Geen aanpassing 

143  Omdat de informatiebijeenkomsten zijn gecanceld wil ik langs deze wijze mijn bedenkingen uiten over de plek van de 
rolcontainers voor de adressen Gaanderij 143 t/m 165. 
Ik ben weliswaar geen direct belanghebbende t.a.v. de gekozen verzamelplek omdat mijn woning niet direct aan de 
verzamelplek ligt, maar ik ben van mening dat het de meest slecht denkbare plek is. 
De clusterplaats is dusdanig gepositioneerd dat hij niet voldoet aan de eisen die in de clusterplaatscriteria zijn benoemd. 
1. De clusterplaats beslaat drie van de vier parkeerplaatsen bestemd voor de aanliggende woningen. Omdat de 
woningen zelf geen parkeerplaats hebben zijn deze altijd bezet en zeker 's ochtends om 7 uur. 
2. De clusterplaats belemmerd de vrije toegang naar het pad naar de voordeur van de woningen en het pad dat is 
aangelegd voor de bereikbaarheid van de woningen aan de achterzijde. 
Er zijn meerdere alternatieven die beter voldoen: 
1. Aan het Scheprad ter hoogte van de woningen Kruipad 13 en Gaanderij 165 liggen parkeerplaatsen die niet of 
nauwelijks gebruikt worden. De afstand tot de verst gelegen woning is kleiner dan 150 meter 
2. Aan de Gaanderij ter hoogte van de woning Gaanderij 165 liggen ook parkeerplaatsen de minder gebruikt worden en 
de plek belemmerd niet de toegang tot woningen. 

Dit wordt aangepast. Huisnummers 143 t/m 153 
komen naast Bonkelaar 12 en 155 t/m 165 komen 
naast huisnummer 165. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassing ontwerp 



3. Ook de parkeerplaatsen aan de Gaanderij ter hoogte van Bonkelaar 12 zouden een alternatief kunnen vormen omdat 
deze niet liggen aan toegangspaden voor woningen. 
4. Als uiterste zou nog gekozen kunnen worden voor de parkeerplaatsen ter hoogte van de woningen Gaanderij 153 en 
155,omdat deze woningen een eigen parkeerplaats op het garagepad hebben, maar ik verwacht niet dat deze plek voldoende 
ruimte biedt voor de 12 containers van de betrokken woningen. 

144 H194 Mijn toegewezen clusterplaats is H194. Voor mij is dit een onlogische plaats. Ik wil de clusterplaats veranderen naar H198. Dit 
is mijn huidige locatie. De bereikbaarheid, loopafstand en veiligheid op deze plaats past beter. 

H194 wordt H198. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

145 H114 Wij wonen op de Kennemerstraatweg … in Heiloo. Met uw brief van 27 februari stelt u voor om voor ons adres als 
clusterplaats aan te wijzen H114. Hierbij het verzoek om voor ons als clusterplaats aan te wijzen H094. Dat is namelijk dichter 
bij ons huis. 

H114 wordt H094. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

146 H031 
 

De bakken komen tegen onze heg te staan, dit gaat stankoverlast geven en mensen die de bakken weg halen als je in de tuin 
zit. Nu staan de bakken aan de wethouderkuiperhoek waar alle ruimte is ,ook vd nieuwe situatie. De meeste bakken zijn ook 
nog eens van de mensen die wonen aan de Kuiperhoek. 

Voldoet aan de locatiecriteria. 
Vanwege de rijrichting van de huisvuilwagen en het 
voorkomen van achteruitrijden is hiervoor gekozen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

147 H179 Op de tekening die wij hebben ontvangen voor de clusterplaatsen, staat in onze straat (de Munnickenhof)de clusterplaats 
H179 o.a. Ingetekend op een plek waar ook een prachtige haagbeuk staat. Dit is een bijzondere haagbeuk en onderdeel van 
een laanstructuur, bijzonder in Heiloo waar bomen gekoesterd worden. Een boom weghalen zou die laanstructuur 
onderbreken. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze mooie in goede conditie verkerende boom, die door de gemeente 
uitstekend is bijgehouden, moet wijken voor een cluster plaats. Wij nemen aan dat dit een vergissing is/tekenfout en dat 
extra clusterplaats op uitstekende wijze zou kunnen worden aangelegd op de parkeerplaatsen aan de andere zijde van de 
haagbeuk. Korte consultatie met de buren leert dat deze allen vinden  dat dit een prima oplossing is voor het plaatsen van de 
rol containers en dat men de boom graag wil behouden als onderdeel van deze kleine maar erg mooie laanstructuur met 
haagbeuken die elders in heiloo bijna niet te vinden zijn.  

Boom gaat niet weg. Clusterplaats is groter 
ingetekend dan er containers worden aangeboden. De 
3 parkeerplaatsen voor de boom is ruim genoeg. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 

Geen aanpassing 

148 H555 Na aanleiding van telefoongesprek het volgende over clusterplaats H555. 
Vanmorgen stonden er twaalf containers op deze plaats. 
H555, op de stationsweg, is een plaats tussen twee uitritten en zo minimaal dat er slechts drie á vier containers met 
tussenruimte geplaatst kunnen worden bij de nieuwe vorm van ophalen. 
 

Wij gaan de woningen aan de Stationsweg verdelen 
over meerdere kleine clusterplaatsen om de druk bij 
deze clusterplaats H555 weg te nemen. De 
Stationsweg blijft maatwerk, de 2e man die meeloopt 
naast de wagen zal de containers wanneer nodig 
verplaatsen zodat ze geleegd kunnen worden. Het 
heeft onze aandacht.. Per mail medegedeeld aan 
indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

149  Wij wonen op Pijlemeeth … Onze rolcontainers staan achter het huis, voor de garage, met de uitrit naar de Laan van Frans. 
Wij maken dus al jaren gebruik van de dichts bij zijnde clusterplaats aan de Laan van Frans. 
We zouden het bijzonder op prijs stellen, als dit zo zou kunnen blijven. 

H… wordt H… (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

150 H805 Wij zijn het niet eens met de toegewezen clusterplaats H805. Onze rolcontainers staan in de steeg achter onze achtertuin. 
De tuin van onze achterburen van nummer 36 loopt door tot tegen onze achtertuin. Hierdoor is de steeg geen doorlopende 
steeg. De steeg naast onze buurvrouw op nummer 25 is ook geen doorlopende steeg, omdat de tuin van de buurvrouw van 
nummer 25 doorloopt tot tegen de tuin van nummer 19. De schutting is ook doorgetrokken. 
Wij kunnen dus alleen de steeg uit bij nummer 19, tegenover clusterplaats H803. 
Als wij de rolcontainers op clusterplaats H805 moeten zetten dan moeten we dus bij nummer 19 de steeg uit, om nummers 
19, 21 en 23 heen lopen, daarna langs clusterplaats H802, voor ons huis langs, daarna langs clusterplaats H804 en dan 
doorlopen naar clusterplaats H805. Daarom willen we heel graag clusterplaats H803 gebruiken of als het echt niet anders kan 
eventueel H802. 

H805 wordt H803. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

151  Er is op 'ons' gedeelte van de Kennemerstraatweg - vanaf de Tolweg tot nummer 256 - een schreeuwend tekort aan 
parkeerplaatsen en veel bewoners moeten hun auto dan ook aan de overzijde van de zeer drukke weg parkeren. 
Ik woon op nummer 232 en als ik 's avonds pech heb moeten wij onze auto soms wel ter hoogte van nummer 256 / 258 
parkeren. Dat is voor een enkele keer niet erg. Nu er in het ontvangen voorstel een verzamelplaats is gesitueerd ter hoogte 
van nummer 230 en 232 (H862) wordt parkeren nog problematischer. Veel forensen die vroeg op pad gaan zetten hun 
afvalcontainer al op zondagavond langs de weg. Anderen halen hem pas maandag tegen of in de avond weer weg. Dat houdt 
in dat de parkeerplaatsen al op zondagmiddag of maandagochtend heel vroeg ontruimd moeten worden en regelmatig pas 

U heeft gelijk. Er komt een clusterstrook met tegels in 
het gras ter hoogte van huis nummer 224-226. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 



vanaf dinsdag weer gebruikt kunnen worden. Wij gebruiken onze auto zo weinig mogelijk en dat zou inhouden dat die dan 
elke week verplaatst moet worden alleen maar om de verzamelplaats te ontruimen.  
Dit probleem zal gelden voor alle verzamelplaatsen vanaf de Tolweg t/m H861. 
Ik stel voor om verzamelplaats H862  te situeren op de grasstrook ter hoogte van huisnummer 226 (Ik zie voor de overige 
plaatsen niet een-twee-drie en gelijksoortige oplossing).  
Dit heeft tevens tot voordeel dat de haastige automobilist, die al vanaf het einde van het bos gedwongen is achter de 
vuilniswagen te blijven, beter zicht heeft op tegemoetkomend verkeer en de weinige mogelijkheden deze voorbij te gaan op 
een veiliger manier ( er hoeft ook minder lang over de linker weghelft gereden te worden) kan benutten. Ook nu wordt 
tijdens het legen van de containers de vuilniswagen links van de middengeleider voorbijgereden. 
Ik neem aan dat de grasstrook in de "regels" een plantvak wordt genoemd waar bij voorkeur geen verzamelplaats wordt 
gesitueerd, maar ook parkeerplaatsen hebben niet de voorkeur en ik vind dat dat in dit geval zwaarder mag wegen. 
Ook zal de verzamelplaats niet altijd voldoende plaats bieden. In sommige periodes van het jaar zetten ook de bewoners van 
de overzijde bij ons hun containers neer en dan zal het erg krap worden. 

152  Ik heb de schets van de nieuwe opstelplaats voor Curtiuslaan .. Heiloo bekeken. 
Ik maak bezwaar tegen deze gekozen plek. Reden is dat deze vlak naast mijn uitrit is. 
Het ontneemt mij het zicht bij uitrijden!  Ook is er een bezwaar van nr. .. de bakken staan recht tegenover de uitrit wat het 
uitrijden bemoeilijkt. 
Mijn voorstel en dat van mijn buren is de opstel plaats aan te houden die nu wordt gebruikt door de rolcontainers ( zie 
ingetekend op de schets). Als de nieuwe ophaal methodiek wordt gestart zullen wij de rolcontainers m.i. 6 naast elkaar aan 
de straat kant plaatsen zoals aan gegeven in de schets. 

Schets van de nieuwe clusterplaats  geeft een 
vertekend beeld. Er wordt gebruik gemaakt van de 
bestaande clusterplaats.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

153 H847 In het schrijven van de Gemeente d.d. 27-02-2020, kenmerk BOR/U2020?750, is aangegeven dat ten aanzien van het adres 
clusterplaats H847 van toepassing is. 
Bij deze verzoek ik u dit aan te passen naar clusterplaats H848. 
Motivatie De bewoonster van De Blinkenlaan … is 94 jaar oud en afhankelijk van mantelzorgers, zo ook voor het plaatsen van 
de rolcontainer op de clusterplaats.  
De mantelzorger die dit verzorgt, woont in het huis tegenover nummer …, te weten De Blinkenlaan ….  
Momenteel maken deze huisnummers gebruik van dezelfde clusterplaats. Dat zou met uw voorstel gaan veranderen en is 
bepaald onhandig voor de mantelzorger, op wie al een stevig beroep wordt gedaan. 
Vandaar het dringende verzoek voor De Blinkenlaan … de clusterplaats te veranderen naar H848.  

H847 wordt H848 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassen clusterplaats 

154 H490 Bij deze maak ik bezwaar tegen clusterplaats H490. Dit om onderstaande redenen: 

 Hij staat nu in een oprit getekend of erg dicht ernaast waardoor het lastig uitrijden is door zicht beperking, en men 
rijdt erg hard op dit stuk Westerweg. 

 Er komen nog meer huizen bij van de kavels die verkocht zijn en het lijkt mij eerlijker als de clusterplaats meer 
richting noordelijke richting schuift.  

 Hierdoor staat de clusterplaats niet voor een huis van een ander (dus niemand kijkt op de bakken uit, en de uitritten 
zijn overzichtelijk) 

 Het goed verdeeld is over de bestaande huizen en de huizen van de verkochte kavels, zonder dat er geen 
clusterplaats bij gemaakt dient te worden. 

Tevens is de nieuwe straat de ringelwikke (tussen nr336-338) vergeten in uw plan. 

Komt niet voor de uitrit. 
Ringelwikke komen geen containers daar komt een 
ondergrondse container. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

155  Uit uw brief komt naar voren dat voor onze groep de clusterplaats ‘H758’ is gereserveerd. 
Ik wil u graag wijzen op het feit, dat de clusterplaats voor de uitrit van onze gezamenlijk steeg is gesitueerd (van alle 
hierboven vermelde woningen, behalve De Boog 6). 
Hiermee creëert u met deze situatie hinder voor de groep bewoners, die gebruik maken van deze uitrit. 
Tevens voldoet de door u voorgestelde locatie niet aan de door u vastgestelde randvoorwaarden1, namelijk: 
‘De verzamelplaats ligt niet voor een inrit, carport of garage’. 
Dit geldt overigens ook voor de clusterplaats ‘H759’, die er tegen over ligt. 
Daarnaast staat er aan de uitrit een boom en hiermee kan niet worden voldaan aan de door u vastgestelde 
randvoorwaarden, te weten: ‘Er mag tijdens het legen van de rolcontainers geen schade ontstaan aan bomen’. 
Uit de tekening begrijp ik, dat de rolcontainers op de stoep en gedeeltelijk op de naast De Brink 8 gelegen parkeerstrook 
moeten worden gezet. → Kunt u dat bevestigen? 

Er wordt straks gebruik gemaakt van de stoep voor 
huisnummer 2 en één parkeerplaats naast 
huisnummer 8. De stoep naast huisnummer 8 is altijd 
bereikbaar. 
Clusterplaatsen worden aangegeven door 
markeringen.  Schade aan de bomen wordt ten alle 
tijden voorkomen.  
U kunt straks ook  gebruik maken van de  
clusterplaatsen H759 en H760 dit om de clusterplaats 
H758 te ontzien. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



Overigens het geval ter plaatse is dat een bewoner van De Boog 2 al sinds jaar en dag zijn eigen auto op die locatie op de 
stoep zet. Op zich was dat geen probleem, daar de uitrit van onze gezamenlijke steeg niet werd belemmerd. Nu zijn er in het 
verleden problemen geweest met dit parkeergedrag (andere mensen werden dan klem geparkeerd, omdat de persoon in 
kwestie vond dat men op zijn (?) parkeerplek stond). 
Dit is gelukkig in een rustiger vaarwater gekomen. 
Maar met dit in het achterhoofd voorzie ik wel naar de toekomst toe, dat de rolcontainers dus op de straat worden 
neergezet. De auto gaat niet van de stoep af worden gezet, met alle irritatie van dien. 
Mijn vragen hieromtrent zijn nu als volgt: 
→ Kan de locatie van de clusterplaats ‘H758’ worden gesplitst, opdat onze uitrit (voor de bewoners van De Brink 2, 3, 5, 6, 7, 
8 en alsmede die van De Boog 2 en 4) naar de weg open blijft? 
→ Kan dit dan ook met een markering ter plaatse worden aangegeven? 
→ Op welke wijze denkt u het parkeerprobleem op de stoep voor De Boog 2 in samenhang met de clusterplaats ‘H758’ aan te 
pakken (containers op straat of moet dit via de wijkagent worden geregeld)? 
→ Wordt de clusterplaats ‘H758’ ter plaatse op de stoep en parkeerplaats naast De Brink 8, ter plaatse ook als zodanig 
gemarkeerd? 

156 H667 Wij zouden graag een zienswijze willen indienen voor clusterplaats nummer H667. Op deze plek zijn er al vaker parkeer 
problemen voorgevallen voor ons als bewoners. Aangezien onze woning één van de weinige woningen zijn in onze straat 
zonder oprit, zou ik graag willen voorstellen dat de clusterplaats 5 meter wordt verplaatst richting Kennemerstraatweg 
nummer 556 en 554. Hier is namelijk genoeg ruimte voor de bewoners om te parkeren doordat zij een dubbele oprit hebben. 
Ik hoop de situatie duidelijk genoeg te hebben uitgelegd en zie jullie reactie graag tegemoet. 

De clusterplaats wordt verplaatst. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassen clusterplaats 

157 H555 Het volgende over clusterplaats H555. 
Vanmorgen stonden er twaalf containers op deze plaats. 
H555, op de stationsweg, is een plaats tussen twee uitritten en zo minimaal dat er slechts drie á vier containers met 
tussenruimte geplaatst kunnen worden bij de nieuwe vorm van ophalen. 

Stationsweg wordt verdeeld over meerdere kleine 
clusterplaatsen om de druk bij deze clusterplaats weg 
te nemen. Stationsweg blijft maatwerk waarbij de 2e 
man naast de wagen de containers zal neerzetten 
waar het kan. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

158  van "hear-say" meen ik nu te begrijpen dat men de plaats aan moet duiden waar men de bak gaat plaatsen ivm een chip tzt in 
de bak. 
wij kregen twee plaatsen aangegeven op de meegestuurde plattegrond 
1) De  Nieuwe Plantagie tegenover nr 11/12 
2) In de Pijlemeeth 
Wij zouden graag van de plek op de Pijlemeeth gebruik maken omdat wij sinds kort een achteruitgang met bestrating hebben 
naar de Pijlemeeth. 

H… wordt H… (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

159  Allereerst een algemene opmerkingen waarover wij al eerder contact hebben gezocht met het projectteam: onze woningen 
en die van onze buren is niet ingetekend op de kaart. Daarnaast zien wij ook dat andere woningen niet zijn ingetekend op de 
kaart, bijvoorbeeld Kerkakkers nr. 2 of de bovenwoning van Westerweg 279. Wij hebben nu inmiddels alsnog een brief met 
informatie ontvangen, maar hierbij is ons inziens niet gekeken naar de meeste logische locatie. Wij en de buren van 
Vossenakkers 3 t/m 11 hebben de containers in de achtertuin staan, lopen dan via de steeg naar het noorden en voor ons het 
is veel logischer om dan naar de aanbiedlocatie bij de Kerkakkers ter hoogte van nr. 4 te gaan. Een andere algemene 
opmerking die we maken is dat in de brief die we nu alsnog hebben gekregen staat vermeld dat de locaties voldoen aan de 
regels, echter is dit voor heel veel locaties om ons heen niet het geval. 
 
Het grootste bezwaar dat wij hebben gaat over de vele locaties in onze directe omgeving die zijn ingetekend op 
parkeerplaatsen (of stroken waar meestal auto’s staan geparkeerd) met als gevolg dat minstens 1x per week voor een 
periode van avond plus een dag (aanbieden van 19:00 uur avond voor de ophaaldag tot 17:00 uur op de ophaaldag) het niet 
mogelijk is om de daar te parkeren. Het gaat hierbij onder andere om de voorgenomen locaties H499, H501, H507, H509, 
H510, H511, H512 en H513 waarmee al gauw ca 20 auto’s niet meer op die plek kunnen parkeren. De inzamelfrequentie is 
nog niet benoemd in de brief of op de site voor de verschillende containers, maar we gaan ervan uit dat dit probleem dan 
elke week gaat optreden en waar moeten deze mensen dan hun auto parkeren die avond en overdag? Daarbij gebeurt het 
ook nog vaak dat de kliko’s niet netjes op de ophaaldag worden weggehaald aan het einde van de dag zodat men daar ’s 

Belasting clusterplaats H513 
Om deze clusterplaats zo min mogelijk te ontlasten 
worden de bewoners van Vossenakkers 3 t/m 11 
gevraagd de rolcontainer aan te bieden op 
clusterplaats H524. Het weghalen van het stukje groen 
op de hoek Ewislaan/Vossenakkers om de 
clusterplaats te vergroten is geen optie.  
Belasting clusterplaats H524 en uitbreiding 
clusterplaats H525 
Om de belasting van clusterplaats H524 goed aan te 
aan kunnen zal clusterplaats H525 worden uitgebreid 
zoveel als mogelijk en aan een aantal bewoners 
worden gevraagd deze plaats te gaan gebruiken. 
Clusterplaats H524 zal zoveel mogelijk aan de blinde 
zijkant van de woning Kerkakkers 4 worden 
gesitueerd. We houden hier rekening met het zicht 
van deze bewoner.   
Clusterplaats H501 en H508 

Aanpassing ontwerp 



avonds weer kan gaan parkeren. Het plaatsen van aanbiedlocaties op parkeerplaatsen is trouwens ook in strijd met de regels 
die u zelf heeft gesteld voor het kiezen van de locaties. 
 
Daarnaast bestaat de zorg over wat er gebeurt bij de locaties die nu achter de parkeervakken (of stukken waar eigenlijk altijd 
auto’s staan geparkeerd staan) zijn geprojecteerd zoals H499, H507 en H513. Wanneer hier toch auto’s nog staan geparkeerd 
vanwege afwezigheid van bewoners door vakantie of ziekte of omdat iemand gewoon vergeten is te verplaatsen i.v.m. de 
inzameling, en er wordt schade veroorzaakt door de gemeente of een buurtbewoners bij het aanbieden of ledigen, kunnen 
we er dan vanuit gaan dat deze schade aan het voertuig vergoed wordt door de gemeente. En worden de containers 
evengoed geleegd wanneer er een auto voor geparkeerd staat, want het zou erg lullig zijn omdat een buurtbewoner zijn auto 
daar heeft staan dat jouw container niet geleegd wordt omdat de grijparm daar niet bijkomt.  
Locatie H513 bijvoorbeeld staat ingetekend achter de parkeervakken en niet op de vakken. Aangezien het niet op 
parkeervakken is hoef je deze dus in principe ook niet vrij te houden, met als gevolg dat het vaak voor kan komen dat de 
containers daar niet geleegd kunnen worden en/of schade ontstaat aan de auto’s die daar geparkeerd staan. Vooralsnog 
gaan wij voor locatie H513 ervan uit dat het inderdaad zo is dat we deze parkeervakken kunnen blijven gebruiken, mede 
gezien het feit dat de parkeerdruk in onze straat veel te hoog is. Regelmatig staan mensen toch op de rijbaan geparkeerd met 
als gevolg dat andere er niet door kunnen. Los van de clusterplekken zou het zeer wenselijk zijn om toch meer 
parkeerplaatsen te maken in onze straat of in ieder geval passeerlocaties voor het uitladen van de boodschappen en in-
/uitladen van andere zaken. 
 
Waarom is er een verschil tussen de locaties, bijvoorbeeld H499 en H507 worden in het groen gemaakt terwijl andere 
locaties juist op bestrating komen en soms op de rijweg, zie locatie H508. Dit laatste is ook in strijd met de regels die u zelf 
heeft gesteld omtrent de aanbiedlocaties (niet op de rijbaan). Voorstel is om bij locatie H508 juist wel een stukje bestrating 
te maken in het groen omdat aan de andere zijde van de weg altijd auto’s staan geparkeerd. Wanneer de containers dan 
worden aangeboden zoals H508 nu is ingetekend heeft dit tot gevolg dat de vuilniswagen, maar zelf nood- en hulpdiensten 
niet meer tussen de geparkeerde auto’s en de containers kunnen rijden. Het is zelfs mogelijk om op dit deel een langere 
strook te maken waardoor je H501 en H508 gewoon kunt samenvoegen tot 1 langere locatie. Hiermee kunnen de auto’s die 
nu altijd in de bocht staat op locatie H501 gewoon nog blijven parkeren. 
 
Nergens staat benoemd aan welke kant de zijbelading bevindt (links of rechts). In deze moderne tijd mogen we ervan uit 
gaan dat dit niet uitmaakt op het voertuig. Voorstel: waarom dan geen gebruik maken van de verharding bij vossenakkers nr. 
26 en 28 voor de deur om een aanbiedlocatie te maken? Hier is reeds al een groot stuk verhard trottoir aanwezig waar prima 
meerdere containers kunnen staan voor bijvoorbeeld Vossenakkers 10 t/m 32 om de containers aan te bieden. Hierdoor 
wordt bijvoorbeeld locatie H513 ontlast en hoeft dit minder parkeerplaatsen te kosten en wordt tevens gebruik gemaakt van 
de bestaande verharding. 
 
Locatie H524 staat ingetekend in een doodlopend stukje tussen garageboxen. Hier vindt veel verkeer plaats van fietsers en 
voetgangers, zeker ’s ochtends wat normaal gesproken toch ook al de tijd is dat de wagen hier komt. Het achteruit inrijden of 
achteruit wegrijden hier (want keren is niet mogelijk) is zeer verkeersonveilig, mede omdat je niet goed de kruising kunt 
overzien dan. Voorstel is hier om deze locatie niet naast de woning van Kerkakkers nr. 4 te maken, maar aan de overzijde, 
waar H525 nu al gesitueerd is. Deze locatie wordt schijnbaar toch al aangelegd met wat tegels in het groen, dus het kan hier 
prima uitgebreid worden. Hier kan de wagen bij komen zonder te hoeven keren. Eventueel kan voorbij de inrit nog een 
tweede strook aangelegd worden waar het aanbieden mogelijk is, wat ook weer scheelt in de loopafstand voor meerdere 
woningen. 
 
Om verder nog de druk op het tijdelijk niet kunnen gebruiken van de parkeerplaatsen te verlagen kan het volgende nog 
worden uitgevoerd: 
De huidige plek in de bocht tegenover Vossenakkers 9 het straatwerk opheffen, de lichtmast omzetten een gestoken 
parkeervak erbij maken en de rest van het kopje gebruiken voor groen (is tevens goed in het kader van klimaatadaptatie). Bij 
Vossenakkers 17 en 19 voor de deur een aanbiedlocatie maken tussen de strookjes waar men gebruik kan maken voor het 
uitladen van de boodschappen een strookje met tegels maken net als bij andere plekken in het groen gebeurt om daar de 
containers te plaatsen. Er zijn namelijk ook meerdere bewoners in de Vossenakkers zowel aan de even als oneven zijde die de 

Deze clusterplaatsen zijn in de plannen zodanig 
gesitueerd dat er zoveel mogelijk geparkeerd kan 
blijven worden in het stuk vanaf de Ewislaan tot aan 
de uitrit van Vierakkers 1. We houden optie om 
clusterplaats H508 wat meer in de groenstrook te 
plaatsen open. We willen eerst ervaren hoe het gaat 
en indien nodig zullen we deze clusterplaats 
aanpassen.  
Clusterplaats H523 
Deze clusterplaats is naar aanleiding van een 
zienswijze van bewoners komen te vervallen en de 
rolcontainers zullen worden aangeboden aan het 
Veld, nabij de muziekschool. De gebruikers van deze 
plek zijn het hier allemaal mee eens.  
Oude clusterplaats 
De oude clusterplaats zal komen te vervallen. Wij 
zullen onze collega’s van civiele werken vragen om 
deze plek opnieuw in te richten met b.v. een (of twee) 
parkeerplaatsen en/of stukje groen.  
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. 



bakken in de voortuin hebben i.p.v. achtertuin dus dan is plek h524 en h513 helemaal niet logisch. Hier komt nog bij dat men 
nu gewend is om naar deze bocht te lopen en de voorgestelde locatie bij Vossenakkers 17/19 is nagenoeg op gelijke locatie. 
H513 is dan wellicht nog nodig voor een paar containers, maar dit kun je dan realiseren door het op te bouwen vanaf de 
bocht en deels in de bocht net als bij de Hofstee (locatie H497) gedaan wordt waardoor de parkeerplaatsen gewoon gebruikt 
kunnen blijven worden.  

160  Wat worden de opstelplaatsen van Westerweg … en …. ?, deze kan ik niet ontdekken op kaart 9. 
Momenteel staan de containers op mijn oprit en dat is geen ideale situatie als ze ook no 30 cm uit elkaar moeten staan. 
Beter zou zijn in de berm voor 374 of op de hoek van de Korte Kapellaan. 

Hier geen verandering in de situatie. Rolcontainers 
opstellen op eigen oprit zoals nu ook het geval is. Per 
mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

161 H438  Ik heb een vraag aan u  wij hebben clusterplaats  nummer h438 gekregen 
Waar is die in heiloo. Wij wonen op het bleekveld … ons nummer komt niet voor op de plattegrond die wij kregen 

Fout op plattegrond, moet zijn H468. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

162  Onlangs heb ik een brief gekregen over de nieuwe clusterplaatsen. Graag wil ik een zienswijze indienen. De plek die ik heb 
aangewezen gekregen zou logisch zijn als mijn rolemmers in de voortuin zouden staan. Ze staan echter in de achtertuin 
omdat ik het erg ontsierend vind in de kleine voortuin .Achter komt uit op een steeg(ik woon op einde vd steeg) Als ik de 
steeg uitloop met mijn rolemmer kom ik zowel links als rechts een clusterplaats tegen. Volgens het nieuwe plan mag ik die 
niet gebruiken, moet ik daar voorbij lopen en helemaal voor mijn huis langs om naar een andere clusterplaats te gaan.  Ik heb 
in de bijlage de situatie geschetst. Het kruis zou mijn nieuwe clusterplaats zijn, de cirkels waar ik hem graag zou willen 
hebben. 

H… wordt H…. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

163 H694 De huidige plaats was destijds gepositioneerd voor de tuin van nummer 33, in overleg is deze toen op de huidige plaats 
gerealiseerd. Dus ik heb geen bezwaar tegen de locatie. 
Wel zou ik voorstellen om de nieuwe clusterplaats niet aan mijn toegangspad 'vast' te maken (zoals uit de tekening blijkt), 
maar een ruimte (met gras, zoals nu ook het geval is) tussen pad en clusterplaats te houden.  
Hiermee wordt o.a. voorkomen dat auto's op mijn pad geparkeerd worden (want de plek wordt regelmatig door bezoekers 
van omwonenden als parkeerplaats gebruikt).  
Ook staat dat m.i. veel ruimtelijker. 

Hier houden we rekening mee. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

164 H814 Ik heb het conceptvoorstel (kaart nr. 11, cluster H814) bekeken. Op de kaart staat cluster H814 op een plek waar op dit 
moment een lantaarnpaal en een boom staat. Dit is onhandig voor het ophalen met de grijparm.  
Beter zou het zijn om H814 iets meer op te schuiven in westelijke richting en te situeren op de nu al gerealiseerde 
clusterplaats voor rolcontainers. Zo blijft de huidige situatie nagenoeg ongewijzigd en hoeft er geen boom gekapt of 
lantaarnpaal verplaatst te worden.  

Van de boom en de lantarenpaal hebben we geen last. 
Boom staat ver genoeg in het plantsoen.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

165 H450 Hierbij geef ik aan dat wij het niet eens zijn met de aangewezen clusterplaats H450. 
Deze clusterplaats zou zich langs onze gehele tuin en woning begeven, slechts op iets meer dan 2 meter van ons huis en tuin. 
Ik maak mij ernstige zorgen. 
Reeds jaren geleden hebben wij bij de Gemeente geïnformeerd of wij die 2 meter grond naast onze woning en tuin over 
zouden kunnen kopen. Het antwoord hierop was: nee, want dit is het aangezicht van de wijk, en die willen wij mooi en groen 
houden.  
Nu schetst het onze verbazing dat de Gemeente nu juist op dit punt, namelijk langs onze gehele tuin en woning, de groene en 
grijze bakken wil stallen. 
Hier tekenen wij bezwaar tegen. 
En wel om de volgende redenen: 

 Vanuit ons huis en tuin hebben wij zicht op die bakken, wat ons uitzicht bederft. 
 De bakken zouden veel te dicht op onze woning komen te staan, waardoor de maden en vliegen die zich vooral ’s 

zomers rondom de bakken begeven, zo in onze tuin en huis in kunnen lopen, vliegen. 
 Afgelopen avond werd er om 22.25 uur nog een bak neergezet bij de huidige clusterplaats. (ik werk wisselende 

diensten, dag-, nacht- en avonddiensten. Als dit direct naast onze woning gedaan wordt, houdt dit mij uit mijn momenten 
van rust) 

 De lucht rondom de bakken is niet gezond voor ons. Ik zou mijn ramen en deuren dicht moeten laten gezien de 
stankoverlast. 

 Dit 3 dagen lang, omdat de mensen de bakken al een dag van tevoren op de plaats neerzetten en pas de dag na legen 
weer ophalen. 

 De overlast van de wagen die het vuilnis ophaalt, zou ons veel stikstof rondom onze woning en tuin geven.  

Clusterplaats voldoet aan de locatiecriteria. Ze staan 
langs gemeentegroen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
Indiener zienswijze hierna ook gesproken en situatie 
toegelicht.  
  

Geen aanpassing 



 De wagen komt ook te dicht langs onze tuin en woning, wat niet alleen voor ons (mensen) ongezonde lucht 
meebrengt, maar ook  voor onze huisdieren (poezen en volière vogels) gevaar oplevert. 

 Ons woongenot wordt benadeeld. 
 Wij zien de waarde van ons huis dalen als deze bakken zo dicht op onze tuin en woning komen te staan. 

Gezien bovenstaande bezwaren verzoek ik u een andere clusterplaats voor H450 aan te wijzen. Misschien op de plaats waar 
ze nu staan, naast de ingang naar het schoolplein van de Duif, in 2 rijen opgesteld dan. En anders aan het begin van de wijk, 
aan de linkerkant, aan de overkant van de woningen daar waar niemand  erop uit kijkt vanuit zijn woning. 
Ik hoop op een snelle reactie van u, zodat ik mij niet langer zorgen hoef te maken over onze directe woon- en leefomgeving. 
Een leefomgeving die veilig, gezond en aantrekkelijk hoort te zijn. Zodat onze welstand gewaarborgd blijft.  
Indien gewenst, kan ik u foto’s toesturen en of onze zienswijze mondeling toelichten. 

166  Bij deze dien ik graag mijn zienswijze in voor de voorgestelde clusterplaatsen voor rolcontainers aan de De Rookamer te 
Heiloo zoals gemeld in uw brief d.d. 27 februari 202 met als kenmerk BOR/U2020/750. 
 
Ik kan mij voorstellen dat er (veel) bezwaren zullen worden ingediend tegen de voorgestelde opstelplaatsen.Vanuit die optiek 
laat ik graag weten dat ik in principe tevreden ben met het huidig ontwerp voor de De Rookamer en dat ik in kan instemmen 
met de nu voorgestelde clusterplaatsen zoals opgenomen in de bijlage bij uw bovenstaand genoemde brief. 
 
Wat betreft realisatie van die plaatsen specifiek in de De Rookamer graag specifiek aandacht voor de vraag of dit direct kan 
worden meegenomen in de herinrichting van onze straat die momenteel en komende periode plaats vindt. Dit om 
hernieuwde overlast en schade in onze dan net vernieuwde straat te voorkomen. 
 
Wellicht overigens dat minder bezwaren kunnen worden verwacht als de huidige opstelplaatsen worden 
gebruikt/gehandhaafd. Bijvoorbeeld ten aanzien van plaats H335 zou het wellicht beter zijn om die te handhaven op de 
huidige plek aan de kop van de De Rookamer bij de Ewisweg (deze is overigens op de tekening weggevallen). 
 
Ter informatie: De bewoners van de De Rookamer .. en .. gebruiken in de praktijk de opstelplaats aan de De Biender (nu 
H337) omdat zij vanuit het plein aan de achterzijde van hun woning een kortere route naar de De Biender hebben dan naar 
de De Rookamer. Vanuit die optiek zou een verschuiving van H335 richting Ewisweg niet op bezwaren stuiten qua 
loopafstand vanuit deze woningen gezien. 
 
Onverhoopte verschuiving van plaats H335 richting huisnummers 6 door inspraak van anderen zou dan weer wel op mijn 
bezwaar stuiten omdat wij van die plek geen gebruik zouden maken en dus geen voordeel hebben terwijl dan wel het nadeel 
zou gelden dat de opstelplaats recht voor onze deur zou worden gesitueerd. 

Clusterplaats H335 komt te vervallen. 
De huizen worden verdeeld over H334 en H336. 
Rookamer .. + .. kunnen gebruik maken van H337 deze 
komt in het aangepaste ontwerp op dezelfde plaats 
als nu. Dus tegenover de Biender nr.1 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 
 
 

Aanpassing ontwerp 

167 H661 Heel graag willen wij even u aandacht vanwege de nieuw aangewezen Cluster-Plaats H 661 (Zevenhuizerlaan) 
We maken ons zorgen of dit niet te veel afvalcontainers zijn op deze plaats dit vanwege zo dicht bij de in/uitgang 
Kennemerstraatweg !! 
(Hierdoor veel overlast van verkeer en parkeren aan de kant van de even nummers wat niet is toegestaan) 
En wat al véél gebeurt!!! omdat het om en bij het Appartement- gebouw nog geen parkeerplaatsen zijn, en levens gevaarlijke 
straat en stoepen met schots en scheve tegels!!! 
Onze vraag is om misschien een gedeelte  van de afvalcontainers te plaatsen aan de Kennemerstraatweg de H 662 om zo de 
clusterplaats H 661 wat verlichten? 

H661 staat op een brede stoep. De 
Kennemerstraatweg heeft hier geen last van en 
wanneer huisvuilwagen langskomt staan hier nooit 
auto’s geparkeerd. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

168  we ontvingen bericht dat een nieuwe clusterplaats gepland is voor ons huis aan de Zevenhuizerlaan ... Nu staat deze 
ingetekend deels voor onze oprit. Ik begrijp dat daar rekening mee gehouden wordt, maar vrees dat er dan te weinig ruimte 
overblijft. Van de huizen die er hun container moeten plaatsen, hebben er meerdere een (hele) grote tuin en (deels) twee 
groencontainers. En om de auto op onze oprit te kunnen zetten in een smalle straat als de Zevenhuizerlaan, is er voldoende 
manoeuvreer ruimte nodig.   
 
Meteen naast ons pand is een pad naar een achterliggende perceel. Daar staat nu nog geen huis, maar de toekomstige 
bewoner wil het pad gebruiken als (belangrijkste) uitgang met de auto. Overigens een punt waarvan de andere buurman en 
de vroegere eigenaar van ons huis zeggen dat de gemeente heeft aangegeven dat dat niet toegestaan is. Dus daar is sowieso 

Er zijn plannen om de Zevenhuizerlaan geheel te 
renoveren. Dan zullen er voorzieningen worden 
getroffen om de clusterplaatsen in te passen. Tot die 
tijd worden er tijdelijke clusterplaatsen aangewezen. 
Als de containers aangeboden worden op de uitrit is 
dat voor ons geen probleem. Tegen die tijd wordt u 
geïnformeerd wat er met de uitrit gaat gebeuren. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



onduidelijkheid over. Als dat pad niet toegankelijk hoeft te zijn met een auto, is er wellicht wel voldoende ruimte voor alle  
(groene) containers.    

169 H784 Met deze mail teken ik bezwaar aan tegen de voorgestelde clusterplaatsen (H784 + H783) die voorzien zijn op De Waard 137 
te Heiloo. 
 
De clusterplaatsen zoals nu bedacht, liggen voor ons huis op 4,5 meter van ons voorraam. 
Tevens is deze geplant op een dusdanige manier, dat hij onze oprit volledig blokkeert. 
De containers worden op woensdag geplaatst en de laatste worden veelal op vrijdag weggehaald. Dit is een veel te grote 
concentratie van afvalcontainers. 
Voor ons is dit een niet wenselijke situatie, zowel voor het uitzicht als dat wij onze oprit niet kunnen gebruiken. 
 
In het gemeente besluit van 25 februari 2020 is opgenomen dat de clusterplaats niet onder een raam van een woonhuis 
geplaatst dient te worden en tevens niet voor een inrit, carpoort of garage. Dit is hier zeker het geval. 
 
Voor het Rosendaal zijn geen clusterplaatsen voor containers bedacht. De containers van deze straat worden ook op De 
Waard geplaatst. Zo ontstaat een te grote concentratie van afvalbakken. Dit zal veel overlast geven en woonplezier 
ontnemen.  
 
Een oplossing zou kunnen zijn een clusterplaats voor het Rosendaal te plaatsen aan de zijgevel van nr. 55 en voor nr. 73 en 
nr. 71 (plantsoenzijde) en aan de zijgevel van nr 87. 
Daarnaast is op De Waard nu een kleiner cluster bedacht aan de zijgevel van het Rosendaal nr. 49. Door dit cluster te 
vergroten wordt De Waard 137 ontlast. De containers staan dan aan de zijgevel en daarmee uit het zicht. Qua 
parkeergelegenheid is dit een gelijke situatie met het reeds ingediende plan. 

De clusterplaats voor huisnummer 133 en 135 wordt 
verplaatst naar het plantsoen naast huisnr. 99. 
De clusterplaats voor huisnr. 137 wordt verplaatst 
naar het plantsoen voor 112 t/m 116 dit worden 2 
stroken van 7 containers. 
Op deze manier worden er zoveel mogelijk 
parkeerplaatsen behouden. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassen ontwerp 

170 H456 Hierbij deel ik u mede dat ik het niet eens ben met de vastgestelde clusterplaats H456, die straks voor een aantal woningen in 
de Wentholtlaan (nummers 11, 13 en 15) van toepassing zal zijn. 
- In de vastgestelde voorwaarden voor clusterplaatsen is een van de uitgangspunten     
   dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van al bestaande  
   clusterplaatsen. De andere 3 clusterplaatsen in onze straat zijn wel al bestaande  
   clusterplaatsen. Alleen clusterplaats H456 is nieuw en wordt aan de andere kant van  
   de weg gesitueerd. Lijkt mij niet echt een logische beslissing. 
- De nieuwe clusterplaats H456 wordt nu verplaatst naar de andere kant van de weg. 
   Met deze verplaatsing ligt de nieuwe clusterplaats niet in de rijrichting van de  
   huisvuilwagen. Die zou dan 2 keer door de straat moeten rijden. Lijkt mij niet logisch. 
- Verder is een van de bepalingen dat bij het legen van de rolcontainers geen schade  
   aan bomen mag ontstaan. Dichtbij de nieuwe clusterplaats H456 staat een boom.  
   Lijkt mij dat dit niet overeenkomt met de vastgestelde voorwaarden van  
   clusterplaatsen. 
Het zal u duidelijk zijn dat ik het niet eens ben met de plaats van de nieuwe clusterplaats H456. 
Het alternatief voor de nieuwe clusterplaats zou wat mij betreft zijn de oude, nu bestaande clusterplaats. Deze bevindt zich 
aan de ander kant van de weg, schuin tegenover de nieuw vastgestelde clusterplaats H456. 

Dit is een foutje in de tekening. Clusterplaats blijft op 
dezelfde plek als huidige opstelplek. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

171 H073 Dank u voor het informeren over de planning van de situeren van de clusterplaatsen ten behoefte van ons afval. Middels 
deze email willen wij onze zienswijze indienen over clusterplaats H073. Wij zien dat de gehele clusterplaats recht tegenover 
ons huis gepland staat, dit in tegenstelling tot de huidige situatie. Op dit moment staan alle bakken vanuit ons huis gezien 
veel meer naar rechts, en kan er tot de inrit van het plein van Kennemerwonen/Landschap Noord Holland een afvalcontainer 
geplaatst worden. Deze plek is al jaren naar wens van de verschillende gebruikers en belanghebbenden. Volgens de door u 
toegestuurde tekening zal deze plek in de toekomst juist niet meer in zijn geheel in gebruik worden genomen voor de bakken. 
We zullen u uitleggen waarom wij het anders zien en een alternatief aandragen voor uw oplossing. 
 
Toen we 12 jaar geleden dit huis kochten deden wij dat met name ook vanwege ons uitzicht. Allereerst is wat ons betreft 
uitzicht op de bakken niet gewenst. Er is echter nog een gevolg. 

De tekening geeft misschien een vertekend beeld. De 
clusterplaats wordt zoveel mogelijk geplaatst op de 
huidige plek. Waarschijnlijk wordt hij wel groter 
omdat de containers naast elkaar worden opgesteld. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



Wanneer de clusterplaats niet gebruikt wordt voor afvalbakken zien wij het als logisch gevolg dat men daar auto’s gaat 
parkeren, er is een parkeerprobleem in de straat. Dat uitzicht is ook niet gewenst en heeft nog een nadeel.  
Wij kunnen onze auto en soms ook caravan op eigen erf parkeren. Wanneer er daar auto’s geparkeerd staan kan het ook 
gemakkelijk gebeuren dat wij niet meer de bocht kunnen maken om onze eigen auto en/of caravan van het pad af te krijgen. 
We kunnen parkeerders moeilijk persoonlijk aanspreken om te vragen of de auto weg mag, aangezien het vaak bezoekers 
van Kennemerwonen/Landschap Noord-Holland zijn. Er zijn ook situaties dat we direct weg moeten, en dat dan niet kunnen. 
Dat is naar. 
 
Ons alternatief is dat de plaats H073 zodanig naar rechts verschuift dat de ruimte tot de inrit van het plein bij het huidige 
Kennemerwonen/Landschap Noord-Holland volledig benut wordt als clusterplaats, net als nu het geval is. Dat scheelt enkele 
meters clusterplaats recht voor ons raam. Uiteraard begrijpen wij dat met de nieuwe opstelling van de bakken(naast elkaar) 
er meer ruimte in de breedte nodig is. Maar iedere meter minder voor ons raam is er 1 en heft een deel van onze bezwaren 
in ieder geval op. 

172 H801 Clusterplaats H801 zou mijn inziens verplaats moeten naar het brede weggedeelte van Het Zandstuk waar geen 
huizen staan. De weg waar de verzamelplaats nu is ingetekend is smaller. Doorgankelijkheid wordt nog smaller als 
de rolemmers er staan wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Aan het begin van de straat is 
verkeersveiligheid meer gewaarborgd. De nieuwe verzamelplaats voldoet mi aan alle gestelde voorwaarden. Ik zal 
een foto meesturen van de plattegrond waarop de nieuwe inzamel plaats staat ingetekend. Hoop u voldoende te 
hebben geïnformeerd. 

De totale breedte scheelt 40cm. Er zijn echter meer 
verkeersbewegingen op dit stuk. Dit vanwege het 
huizenblok 22 t/m 34 die gebruik maken van de 
parkeerplaatsen. 
We gaan de tekening aanpassen zoals voorgesteld en 
kijken of het in de praktijk voldoet. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

173 H425 Graag dien ik mijn zienswijze in betreffende clusterplaats H425. Het plaatsen van containers in de eerste 2 meter langs het 
gemeenteperk naast de zijweg (aangegeven met rode cirkel) die een uitrit is voor onze auto (bewoners van Baetenburg …), 
zal het maken van de al krappe bocht naar rechts (aangegeven met rode pijl) onmogelijk maken. Daarnaast zullen de 
containers het zicht wegnemen op de Baetenburg, waardoor het een blinde bocht wordt. Wij vinden dit een onveilige en 
onacceptabele plek voor de containers.  
Aangezien de clusterplaats lang genoeg is, willen we u vragen om de eerste twee meter  vanaf de zijweg naar Baetenburg … 
(aangegeven met een rode cirkel) geen onderdeel te laten uitmaken van de clusterplaats H425 en dit duidelijk aan te geven 
door middel van markering op de weg.  
Daarnaast raad ik aan om ook 2 meter vrij te houden voor de 'kruising' aan de andere kant van H425 om een blinde bocht te 
voorkomen. 

In werkelijkheid komt de opstelplek kleiner uit. 
Veel huizen komen op een andere clusterplaats en er 
is een nieuwe ondergrondse container gepland voor 
de appartementen. 
De clusterplaatsen worden gemarkeerd door pijlen op 
de weg. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

174  We willen graag melden dat we het niet eens zijn met de gekozen verzamelplaats voor de afvalbakken. De plek is nl. op onze 
uitrit, en dat is niet logisch en voor ons erg onpraktisch. Het alternatief voor een andere plek: het maakt ons niet uit waar de 
nieuwe verzamelplaats komt, als het maar niet voor onze uitrit wordt. Zo mag het b.v. voor ons huis (dus 5 meter naar rechts 
vanuit ons huis gezien).  
 

Deze plek is bewust gekozen. Stationsweg is een weg 
waar de ruimte beperkt is. Dit is de reden waarom er 
voor gekozen is om op eigen oprit te plaatsen. 
Naar ons inziens blijft er genoeg ruimte over om in en 
uit te rijden.  
Geen clusterplaats, maar alleen eigen bak op de uitrit. 
Medegedeeld per mail dat er geen clusterplaats op de 
uitrit komt.  

Geen aanpassing 

175  Hierbij wil ik de clusterplaats van … H783 even belichten. 
Op de bij geleverde foto`s kunt u zien hoe hier voor nummer 85 de bakken worden neer gezet. 
U geeft aan dat er nu voor nummer 85 8 bakken komen te staan dat is dus 4,8 mtr dan komt er nog 15 cm per bak bij 1,2 mtr 
totaal dus 6 mtr . 
Als dat zo is kan de leerraar van nummer 48 zijn garage pad niet meer af. 
Er staan in de avond uren 9 bakken daar komen in de ochtend nog 6 bij er staan er dus 15 bakken . 
U geeft aan dat de bakken van nummers 50,52,54, voor nummer 50 moeten komen te staan , maar de bakken staan van de 
bewoners in de achtertuin dus dan is tov nummer de dicht bij zijnde plek en zetten hem daar ook neer want het gemak dient 
de mens toch ? 
Ik voorzie dan ook een tijdstip van bakken plaatsen naar de late middag en ben erg bang dat nummer 48 niet meer bij zijn 
garage kan komen. 
Ook door het aanwijzen van de andere clusterplaatsen en dat de zijlader via de rechterkant van de auto geschiet moet hij 
twee keer de wijk in omdat de bakken links en rechts van de Waard staan aangegeven. 

Veel van de voorstellen worden al gerealiseerd. Bij 
H779 wordt een strook groen weggehaald t.b.v. de 
clusterplaatsen. Dit geldt ook voor H783. 
H795,H794 en H793 zijn clusterplaatsen die op eigen 
oprit kunnen worden aangeboden. Voor nummer 17 
komt een nieuwe clusterplaats ook voor de nummers 
20 en 82 t/m 86. 
H777 wordt opgeheven de huisblokken 33 t/m 39 en 
53 t/m 63 krijgen een clusterplek aan de Kuilenaar. 
Op andere plekken in de Waard komen ook 
aanpassingen om zoveel mogelijk parkeerplaatsen te 
behouden. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 



Bekijk de aanwijzing van de clusterplaatsen nog eens nader zodat ze allemaal aan een kant komen te staan . 
Gebruik aub geen parkeerplekken voor de bakken zoals voor nummer 32 clusterplaats H779 u kunt aan de hand van de foto`s 
zien dat het heel erg vol staat in deze straat waar moet er dan geparkeerd worden ??                                                      De 
clusterplaats H779 in de bocht is helemaal uitermate slecht gekozen daar er niet meer gepasseerd kan worden en in u opzet 
staan daar twee clusterplaatsen H777 
Dit is een wijk met erg veel werkende personen die met de auto naar hun werk gaan er zijn dus veel bewegingen in de 
ochtend uren. 
Ook zijn erg veel school gaande kinderen en die moeten op een veilige manier naar school kunnen gaan. 
Mijn voorstel is laat twee rijen stoeptegels leggen tov nummer 65 dan komt er 9 mtr clusterplaats bij dan kan kunnen denk ik 
de clusterplaatsen H777en H779 samen gevoegd worden ,ook tov nummer 85 twee rijen stoep tegels weer een paar plaatsen 
erbij, Zet de clusterplaatsen H795,H794,H793 naar de overkant bij tov nummer 17 daar is ruimte zat en laat dan evt nummer 
20,22,24, daar ook heen gaan zodat er ruimte komt op H779. 

 

176 H184 Aangezien de nieuwe rolcontainers naast elkaar moeten staan, met een onderlinge afstand van 30cm is bovenstaande 
voorgestelde clusterplaats mijns inziens te klein. Deze is gesitueerd tussen een oprit en een dikke Lindeboom. Vooral bij de 
Lindeboom gaat het gras door opwaarts duwende  wortels omhoog , waardoor de containers scheef/onstabiel zullen staan. 
U heeft gerekend op 8 containers.  Voor de grijze containers zal dit geen probleem zijn aangezien het restafval steeds minder 
zal worden. 
De groene containers zullen niet op deze plek passen.  
Veel van de bewoners die van H184 gebruik gaan maken hebben  TWEE GROTE GROENE containers. Wij hebben door onze 
grote tuinen en veel hagen veel tuinafval gedurende een groot aantal maanden. Plus dan nog eens het groene huishoudelijke 
materiaal.  Dus op de dagen dat de groene containers worden geleegd is plek H184 niet groot genoeg.  
Wellicht is het mogelijk op de donderdag de groene containers op de rand van de weg te zetten , tegen het grasveld aan. ( wij 
hebben geen stoep) 
Bewoners moeten dan niet de container al op woensdag neerzetten, want in het donker lijkt me dat gevaarlijk. Dit gebeurt nl. 
vaak al tegelijk met het ophangen van de zakken met plasticafval, dus een dag te vroeg. 
Hoe groot de containers voor plastic zijn is mij onbekend. Ik heb per twee weken twee volle gele zakken plastic afval. 

De clusterplaats wordt zo groot mogelijk gemaakt, tot 
aan de boom. 
Dit is normaal groot genoeg voor alle containers. 
Tijdens extra aanbod van gft is het geen probleem om 
de containers te plaatsen voor de boom half in het 
gras. 
Wij kunnen deze rolcontainers dan gewoon legen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

177  Het betreft een algemene vraag over de clusterplaatsen in de Stationsweg. 
De Stationsweg heeft een vereniging “Bewonersbelangen” en met een medebestuurslid heb ik alle de clusterplaatsen na 
gelopen.  
Wij willen straks de bewoners informeren en een oproep doen om goed te kijken naar ieders clusterplaats.  
Wat wij zagen is het volgende:  
Sommige plekken staan ingetekend daar waar een boom staat, deels voor inritten, op de stoep (aan begin van de straat aan 
de kant  Kennemerstraatweg) en met name op parkeervakken.  
Tevens hebben we begrepen dat de containers naast elkaar dienen te staan met een tussenruimte van 20 cm.  
Een deel van de plekken kunnen waarschijnlijk goed worden aangepast, waar wij ons  zorgen om maken zijn de plekken op de 
parkeerplaatsen. 
De parkeerdruk in de Stationsweg is vrij hoog.  
Hoe wordt aangegeven dat deze plekken op de ophaaldagen vrij moeten blijven?  
De bewoners kunnen er waarschijnlijk zo goed mogelijk rekening mee houden, echter er wordt veelvuldig geparkeerd door 
mensen van “buitenaf” 
Voor de apotheek, de winkels, de scholen, winkelpersoneel van het Stationscentrum, de makelaar straks op de hoek 
Kennemerstraatweg en treinreizigers. 
Deze geparkeerde auto’s nemen regelmatig de benodigde ruimte in op de plekken waar de clusterplaatsen ingetekend staan. 
Hoe wordt hier straks mee om gegaan?  
De huidige parkeerproblematiek vraagt nu al de nodige aandacht. Waarbij inritten zijn gemarkeerd met een kleine tegel NP 
en een andere kleur klinker . Deze markeringen worden regelmatig genegeerd en niet opgemerkt.  
Uiteraard willen we meedenken over een adequate oplossing. 

Voor de Stationsweg al meerdere zienswijzen 
ontvangen en behandeld. Wij proberen zoveel 
mogelijk parkeerplaatsen te behouden. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Geen aanpassing 

178 H401 Namens mijn moeder schrijf ik u deze mail omdat naar jullie toekomen geen optie is. 
Het gaat over de locatie van de clusterplaats voor haar rolcontainer. 
Deze is voor haar door u toegewezen op H401 
Maar dat gaat niet lukken voor haar, veel te ver om daar heen te lopen. 

H401 wordt H399. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 

Aanpassing 
clusterplaats 



Mijn moeder is  80+ en beperkt in lopen, zeker geen afstanden. 
Het woonhuis van mijn moeder is in een hoekopstelling gebouwd, zij heeft geen 
"achterom" zoals haar buren van de Zeekamplaan en Tulpencroftlaan wel hebben, 
Haar "achteruitgang" is aan de Zeekamplaan.  
Op nog geen 10 meter van haar schuurdeur is clusterplaats H399 waar zij nu ook altijd haar container plaatst. 
Haar vraag is dan ook kunnen jullie de clusterplaats wijzigen? 
Dus i.p.v. H401    naar    H399 

179 H432 Als clusterplaats is ons aangewezen nummer H432. 
Deze plaats bevind zich langs de stoep van de parkeerzone en parkeergarages aan de achterkant van onze woning /  tuin. 
Nu wil het feit dat bij onze woning, de keuken en bijkeuken aan de voorkant van de woning gesitueerd is. Als gevolg hiervan 
hebben wij onze rolcontainers dan ook voor onze bijkeuken onder een overkapping staan. 
U kunt denk ik wel begrijpen dat het voor ons dan ook een vreemde situatie is als wij via clusterplaats nummer H433 moeten 
lopen met onze containers om door te lopen naar achteren naar de aangewezen clusterplaats met nummer H432. 
Ons verzoek is dan ook om onze plaats aan nummer H433 toe te voegen. 
Mocht dit niet mogelijk zijn en blijft de clusterplaats H432 van toepassing dan gaarne de stoep naast Boekenstein met 
huisnummer. 25 en de garages verlagen en laten aflopen opdat we de container kunnen verplaatsen. 
Deze stoep is behoorlijk hoog en dan met een zware rolcontainer is niet eenvoudig dan wel onmogelijk. 
Op zich zou dit dan voor ons ook een prima oplossing zijn, mits uiteraard de stoep(rand) aangepast is. 

H432 wordt H433. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

180  Mevrouw is 80+, wil graag op huidige clusterplaats blijven. Is ingedeeld op Corbeellaan, dit is te ver lopen. Vanwege de rijrichting is dit niet mogelijk. Het enige 
wat we kunnen  is dat de container aan de overkant 
van de weg wordt aangeboden. (maatwerk)  
Telefonisch medegedeeld aan indiener zienswijze, 
akkoord. 

Aanpassing 
clusterplaats 
(maatwerk) 

181 H 187 - Naar zijn mening is de ruimte veel te klein voor het opstellen van 27 a 28 bakken 
- De clusterplaats is ingetekend op een Parkeerplaats / plaatsen 
- De tijd die het legen van de bakken in beslag gaan nemen is naar zijn mening zo lang dat dit een gevaar gaat 
opleveren op de Kennemerstraatweg 

Er komt een ondergrondse container voor de 
appartementen van de Kennemerstraatweg. 
Er blijven ongeveer 7 rolcontainers over. Deze kunnen 
op één parkeerplek worden aangeboden. 

Geen aanpassing. 

182 H144 Fijn dat de gemeente Heiloo overgaat op een arbeidsvriendelijker rolcontainer systeem. 
Over het voorstel voor clusterplaats H144 hebben wij de volgende vraag, zie ook bijgevoegde tekening; 
- de bomen ter plaatse van de clusterplaats worden toch niet gekapt hoop ik? 
- indien dit wel zou moeten voor het laden/lossen, dan graag de clusterplaats H144 iets verplaatsen; om de hoek is plaats zat, 
er staan daar nooit auto’s. Dit is qua loopafstand nog steeds geen probleem lijkt. Sowieso beter voor de gezondheid om meer 
te bewegen, de bomen kunnen ons CO2 probleem dan blijven oplossen en de vrachtwagen blokkeert de smalle Paapenhof 
niet. 

Clusterplaats komt op de huidige plek. Hij wordt 
alleen iets uitgebreid. Komt tussen de bomen in. Past 
precies. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

183 H849 We willen u vriendelijk vragen de huidige opstelplaats te handhaven en niet te verplaatsen naar de overzijde. 
Wij wonen op van Foreestlaan … en we zien niet waarom deze verandering noodzakelijk is. En willen graag dat de huidige 
opstelplaats gehandhaafd blijft.  

Vanwege de nieuwe manier van inzamelen moeten de 
containers aan de rechterkant staan. Andersom rijden 
kan niet. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

184 H315 
 

Svp wijzigen naar H317. De afvalcontainers staan achter het huis aan de Baafjeslaan. Afstand naar H317 is 20 meter 
Naar H315 is 60 meter. 

H315 wordt H317. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. 

Aanpassing 
clusterplaats 

185 H784 Wij dienen bezwaar in  tegen de nieuwe clusterplaats H784,in de  nieuwe situatie 39 rolcontainers op stuk straat/stoep van 
de Waard 139 t/m de Waard 121. 
De consequentie voor ons is  elke week containers verplaatsen om met de auto in-of uit te rijden(containers komen links en 
rechts van onze uitrit). Wekelijks begint nu woensdag de chaos van de rolcontainers en de parkeervakken vol(dagelijkse 
avondpraktijk). Terwijl de containers nu op een klein stukje stoep staan. Vaak worden de laatste lege containers opgehaald in 
het weekend. 
Alternatieven: 
1-Alle rolcontainers op de ventweg van de Rozendaal tussen nummers 49 en 85. 
Voordelen: veel stoepranden van het grasperk beschikbaar. 
                  nooit zijn op woensdagavond alle parkeerplekken bezet. 

De clusterplaats voor huisnummer 133 en 135 wordt 
verplaatst naar het plantsoen naast huisnr. 99. 
De clusterplaats voor huisnr. 137 wordt verplaatst 
naar het plantsoen voor 112 t/m 116 dit worden 2 
stroken van 7 containers. 
Op deze manier worden er zoveel mogelijk 
parkeerplaatsen behouden. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 



                  doorgaande rondweg De Waard wordt niet op donderdag  
                  geblokkeerd door nieuwe brede manier van verzamelen. 
2-De 19 rolcontainers van de Rozendaal op de Rozendaal zelf ophalen. 
   Locaties aangeven bij alternatief 1. 
   Op de Waard alleen aan linkerzijde van onze uitrit gemarkeerde      ophaalstrook. 
Tips algemeen; 
1- Geef iedereen een vaste plek met eigen huisnummer. 
2-Controle op het weghalen na donderdag van de rolcontainers. 
3-Kijk bij nieuwe indeling ook naar de uitrit bij de Waard 137. 

186  Mevr. belt i.v.m. de nieuwe clusterplaats / mevrouw geeft aan dat de nieuwe plek te ver weg is ze kan dit lichamelijk niet. 
Mevr. wilt hier graag contact over. 

Mag gebruik maken van H581, voor de voordeur.  
Telefonisch medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

187  Blijft de clusterplaats bij de Rector Frederiklaan hetzelfde?  Clusterplaats blijft hetzelfde. Er verandert niets. 
Telefonisch medegedeeld (ingesproken op voicemail).  

Geen aanpassing 

188 H447 Naar aanleiding van uw brief over clusterplaats H447 heb ik enkele vragen over deze clusterplaats. Deze clusterplaats komt 
voor mijn huis en ik ben benieuwd hoe deze clusterplaats er concreet uit komt te zien. Als bijlage heb een foto van de plek 
waar clusterplaats H447 moet komen. 
Concreet heb ik de volgende vragen: 
1. wat gebeurd er met de bomen die er staan, met name die voor hoekwoning 20 
2. komt deze clusterplaats op de weg of waar nu de bosschages zijn 
3. gaan de bosschages compleet weg of gedeeltelijk  
4. komt er een groene afscheiding tussen de clusterplaats en het wandelpad, zo ja waaruit bestaat dit 
5. houd de gemeente met bepalen van WOZ waarde rekening met clusterplaats voor de woning 
6. wat is de ondergrond van de clusterplaats, stenen?, hoe verhoud dit zich met de wens van gemeente om minder 
stenen en meer groene oplossingen te hebben voor de bodem i.v.m. meer regen en wateroverlast  
Graag uw reactie. Beantwoording enkele dagen voor de deadline voor indiening zienswijze wordt gewaardeerd. 

Rolcontainers komen op de weg te staan voor 
openbaar groen. Bomen hebben geen last. Het enige 
wat er komt is een markering waar de rolcontainers 
tussen moeten staan. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

189  Ik ben samen met mijn gezin woonachtig op de Westerweg 141 te Heiloo, en zoals nu ook het geval is wordt de 
verzamelplaats direct voor ons huis gesitueerd. Niet zo erg, maar ik heb wel een verzoek. 
Onze oprit is tussen twee parkeerplaatsen waarvan er één een stippellijn heeft als afbakening voor het plaatsen van bakken. 
Hierdoor parkeren mensen zeer regelmatig hun auto heel strak of net over onze oprit. Nu de bakken naast elkaar komen te 
staan wil ik vragen of deze lijn weggehaald kan worden en mijn oprit iets breder kan worden gemaakt. Hierdoor is het 
gemakkelijker om onze auto’s op eigen terrein te parkeren en wordt de situatie iets overzichtelijker. 

Aan de uitrit doen wij niets. Wel komen er 
markeringstegels waar tussen de containers geplaatst 
moeten worden. De clusterplaatsen worden ruim 
berekend rekening houdend met grote tuinen en 
extra gft containers. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

190 H465 Bij deze wil ik kenbaar maken het niet eens te zijn met de toewijzing van clusterplaats H465. 
Sinds jaren maak ik met grote tevredenheid gebruik van de clusterplaats H464 en wil dit continueren. 
De afvalcontainers staan in mijn tuin, derhalve verlaten ze mijn terrein via de achteruitgang. Langs deze route zijn  
H464 en H465 even ver lopen. Op plaats H465 is mijn afvalcontainer regelmatig omgegooid of in de sloot gegooid. 
Clusterplaats H464 biedt ruimte voor uitbreiding welke makkelijk te realiseren is. 
De gemeente heeft geen bezwaar tegen een iets grote(re) clusterplaats, zie clusterplaats H466. 
Ik vertrouw erop ook in de toekomst gebruik te kunnen blijven maken van clusterplaats H464.  
En dank u voor de mogelijkheid die is gegeven aan de burgers van Heiloo om sturing te geven aan hetgeen er gebeurt in de 
openbare ruimte en het effect van het handelen van de gemeente op de belangen van haar burgers. 

H465 wordt H464. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

191 H194 Graag zou ik mijn container van adres: Laarmanstraat 6 op clusterplaats H192 willen plaatsen,  
i.p.v. op clusterplaats H194, omdat mijn achterzijde dichter bij clusterplaats H192 ligt en 
ik de container van mijn buren op leeftijd van de van Catsstraat 2 ook meeneem.  
Graag hoor ik van u of dit akkoord is. 

H194 wordt H192. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

192  De locatie van clusterplaats H051 vinden wij ongelukkig gekozen, zo te zien worden de containers op de rijbaan geplaatst, 
gevaarlijk naar onze mening, te dicht bij de kruising, rijbaan te smal, ook “bedekt” de opstelplaats gedeeltelijk een 
parkeerplaats. 
Bij omwaaien of omvallen vormen de containers op deze locatie een gevaar, wij stellen voor clusterplaats H050 te verlengen 
en H051 te laten vervallen. H050 heeft als voordeel dat bij omwaaien of omvallen, de containers tegen het aanwezige hek 
liggen en er nog ruimte genoeg over is om veilig langs te kunnen rijden. 

Goed alternatief. Dat gaan we uitvoeren. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 



193  Wij zijn het niet eens met het voorstel voor de door u beoogde locatie H124. En wel om een aantal redenen.   
• De locatie ligt fors in het blikveld als wij door ons brede voorraam naar buiten kijken. Het zicht op vuile containers is 
niet bepaald esthetisch en vinden wij onplezierig!  
• We vragen ons sterk af of de nieuwe locatie wel centraal ligt voor de bewoners die er gebruik van zullen maken. Van 
de huidige plek maken alleen de bewoners van Kleijn Barlaken 2 en Swanendael 1 gebruik. De bewoners van de Laan van 
Zeeman 9 maken gebruik van een plek aan de Laan van Zeeman omdat hun afvalbakken op het garagepad naar die weg 
staan. Dat zal in de nieuwe situatie vermoedelijk niet anders zijn. 
Ik heb in de bijgevoegde afbeelding twee alternatieven aangegeven 
• Alt. 1: verplaatsing van de huidige clusterplaats naar de overzijde van de weg. Indien alleen de bewoners van 
Swanendael 1 en Kleijn Barlaken 2 van deze plek gebruik maken, lijkt dit me de beste plek. Door de hoge brede haag in hun 
tuin ondervinden de bewoners van Swanendael 1  geen hinder van de nieuwe locatie, terwijl de nieuwe locatie voor ons 
slechts in de rand van blikveld zit. 
• Alt. 2: Indien het de bedoeling is dat ook bewoners van de Laan van Zeeman van de nieuwe locatie gebruik gaan 
maken dan stel ik voor om de locatie wat naar het noorden te verschuiven zodat die op het grensvlak van de percelen komt 
te liggen, als we deze scheidingslijn doortrekken naar de overzijde van de weg. Ook op deze wijze hebben wij in ieder geval 
wat minder zicht op deze containers. 

Tekening is niet goed weergegeven de nieuwe 
clusterplaats is recht tegenover de huidige opstelplek. 
Containers komen gewoon in het gras te staan. Er 
komen alleen markeringstegels. Het gaat maar om 2 
containers. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

194 H436 In het nieuwe overzicht moeten we ongeveer 150 meter lopen. H436 
Terwijl de huidige plaats vijftien meter is, H612 
We zijn 84 en 83 jaar en zijn minder mobiel en we gaan er van uit, 
dat u de plaats van neerzetten naar H612 regelt. 
Dank je wel, met vriendelijke groeten van Simon en Gré Deen-Bibo. 

H436 wordt H612. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

195 H243 Ik zie op de tekening die ik per post heb ontvangen, dat de inzamelingsplek voor rolcontainers (H243) aan de linkerzijde van 
mijn woning is, Schuine Hondsbosschelaan ... 
Betekend dit dan ook dat de bosjes en de lantaarnpaal die nu op de schuin lopende plek staan waar H243 zal komen worden 
verwijderd? 
Of betekend het dat de rolcontainers uiteindelijk meer naar rechts komen te staan  \en bosjes en de lantaarnpaal behouden 
blijven,  
waardoor dan op maandag morgen mijn erf wordt geblokkeerd en ik eventueel niet meer met mijn auto of fiets naar mijn 
werk zou kunnen? 

Lantaarnpaal en bosjes blijven behouden. Worden 
meerdere kleine clusterplaatsen, niet voor uitrit. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

196 H709 Wij zijn het niet eens met clusterplaats H709.  
De huidige clusterplaats is volgens ons veiliger voor het vele verkeer dat langs komt. Het is veel drukker op de Oosterzijweg 
geworden sinds de appartementen klaar zijn op de Oosterzij. Auto’s, fietsers en voetgangersverkeer is toegenomen. Er staan 
voor ons huis paaltjes, die er voor zorgen dat er geen auto's kunnen staan. Dit werkt goed, temeer dat de weg vrij smal is en 
aan de overkant bijna altijd auto's geparkeerd staan. Als de clusterplaats voor ons huis gerealiseerd wordt, kunnen er op 
andere dagen auto's parkeren. Deze gaan nu op de parkeerplaatsen in de Dompvloetlaan staan.Wij vinden dat de clusterplek 
te dicht getekend is tegen de ingang naar onze voordeur. Auto's parkeren daar dan gewoon overheen.  
De route van de vuilniswagen is nu als volgt: Oosterzijweg / rechtsaf Dompvloetlaan in / rechtsaf Oosterzijweg in om 
vervolgens verder te gaan. De vuilniswagen komt 2 x langs ons huis c.q. eerste gedeelte van de Oosterzijweg om daarna zijn 
route te vervolgen.  
Ons voorstel: 
Dompvloetlaan-rechts inslaan /  links de Oosterzijweg op /  links weer de Dompvloetlaan in en op het einde rechtsaf en 
vervolgens verder de Oosterzijweg op. 
Voordeel 
 - de vuilnisauto kan rechts de vuilnisemmers pakken 
 - de clusterplaatsen blijven op de oude plaats 
 - volgens ons ook veiliger voor het verkeer. 
 - vuilnisauto rijdt alleen nu het rondje andersom,  
 - de clusterplaatsen in de Dompvloetlaan moeten naar de andere kant, wat volgens ons wel kan. 

Dompvloetlaan andersom rijden is geen optie. Alle 
clusterplaatsen komen dan voor de huizen te liggen 
i.p.v. tegenover. Meer overlast dus. De clusterplaats 
komt verderop in de straat te liggen, achter de grote 
haag in uw tuin en uit het zicht vanuit uw woning. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 

Aanpassing ontwerp 

197 H319 De huidige plek voor de containers staat op de parallelweg langs de Ringweg. Dit is een veilige en goed bereikbare plek. 
De nieuwe clusterplaats is gepland op de Ringweg een stukje verderop. De belangrijkste redenen waarom we deze zienswijze 
indienen: 

Dit is foutief ingetekend, de clusterplaats komt ter 
hoogte van de oude clusterplaats maar dan aan de 
Ringweg. Veilig te bereiken. 

Aanpassing ontwerp 



1. veiligheid   
Om op de nieuwe clusterplaats te komen moeten bewoners met de container over de Ringweg lopen.     
De Ringweg is een hele drukke weg waar hard gereden wordt en waar heel veel fietsers (oa leerlingen PCC) zijn. Je moet over 
het fietspad om er te komen. Zeker n het donker is dit levensgevaarlijk, maar ook bij licht. Mede door de flauwe bocht die er 
is.  
2. Bereikbaarheid 
De huidige plek is op een grasveld waar je iedereen makkelijk (en veilig) kan komen. 
Overigens zetten de bewoners van huisnummer 5 de container bij H316, dit is voor hen dichterbij. 
Daarbij vinden in ieder geval wij (nummer 4) en bewoners van nummer 3 het zonde om de nieuwe plek bijna in een voortuin 
te doen terwijl er even verder een grasveld is waardoor niemand direct het zicht erop heeft.  
Wellicht heeft de keuze voor een clusterplaats op de Ringweg ipv de parallelweg te maken met zijbelading? In dat geval zou 
in onze ogen een betere opties zijn om dit te doen langs de Ringweg ter hoogte van de huidige plek. Dit is voor iedereen 
makkelijker en veiliger te bereiken.  

Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

198  Wij zijn het niet eens met de Clusterplaats omdat wij geen uitgang/ingang naar de Oosterzijweg hebben. Wij wonen aan de 
Handelsweg. 
Alternatieve plek is H688 of een andere plek bij de woningen van handelweg nr 7 en 5 

H… wordt H688. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

199 H367 In uw schrijven d.d. 27 februari 2020 werd ons medegedeeld, dat wij onze afvalcontainers dienen te plaatsen op nummer 
H367. Hiertegen tekenen wij bezwaar aan en verzoeken wij u vriendelijk doch beleefd,  dat wij onze afvalcontainers mogen 
zetten op clusterplaats H368. Deze plek is slechts 20 mtr. van adres verwijderd en wij maken van deze plek al gebruik zolang 
als wij hier wonen. 

H367 wordt H368. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

200 H144 Let op: er is ook een plaats H144 langs de Pijlemeeth. Deze wordt niet bedoeld. 
De nieuwe clusterplaats ligt tegenover de bestaande plaats. Dit lijkt ons niet praktisch, omdat hier een rij grote bomen staat. 
Hiervan heb ik enkele foto’s bijgevoegd. 
Aanpassing van de huidige clusterplaats (tegenover de voorgenomen plek) lijkt ons de beste optie, op bijgevoegde kaart 
aangeduid met 1. 
Indien dit voor de rijroute niet handig is, lijkt ons de parkeerstrook tegenover de garageboxen een geschikt alternatief, op de 
kaart aangeduid met 2. Dit is slechts enkele meters verder en rolcontainers staan dan voor de meeste bewoners uit het zicht, 
achter de struiken. 
Wij hopen vooral dat de rij bomen langs de Paapenhof blijft staan. Tevens kan een nieuwe clusterplaats uitnodigen tot het 
parkeren van auto’s, wat wij op de voorgenomen locatie niet wenselijk vinden. 

I.v.m. rijrichting kunnen we geen gebruik maken van 
bestaande clusterplaats. Containers komen hier in het 
gras te staan. Van de bomen hebben wij geen last 
daar blijven we bij het legen ruim vandaan. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

201 H596 Graag reageren wij op u brief met kenmerk BOR/U2020/750  over de clusterplaatsen van de rolcontainers. De plek die ons is 
toegewezen zou H596 zijn in de Cruijscamplaan. Wij moeten dan echter door een onverharde steeg die door weinig 
bewoners onderhouden wordt. Op dit moment maken wij gebruik van de clusterplaats tegenover Brasemcroftlaan 1. Ons 
verzoek zou dan ook zijn om ons gebruik te laten maken van de clusterplaats H598 aan de Breedelaan. 

H596 wordt H…. (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

202 H024 Uw zienswijze, wat betreft de clusterplaats regeling, is containers uit de directe omgeving te plaatsen voor huisnr. 22, 
clusterplaatsnummer: HO24. Onze zienswijze is afwijkend van uw voorstel omdat: de ruimte erg beperkt is tussen een 
lantaarnpaal en de uitrit van huisnr. 22.  
Ook wordt de aanwezige ruimte nog meer beperkt door de benodigde zwaairuimte van de nieuwe huisvuilwagens door de 
lantaarnpaal en bovendien is het één enkele parkeerplaats voor huisnummers 20 en 22. Onze uitrit wordt aan de andere kant 
ook nog beperkt door een boom. 
Wat de veiligheid betreft kunnen we u zeggen dat die in het geding is door het beperken van het zicht op een verkeersbord 
(voor huisnr. 20) als de vuilnisauto zijn werk doet. 
Samenvattend kan ik dus meedelen dat uw voorstel niet aan de vastgestelde voorwaarden voldoet. 
Als u zich op de hoogte stelt, zult u zien dat er voor andere huizen vaak twee dubbele parkeerplaatsen aanwezig zijn. 
Wellicht is er plaats in het plantsoen naast huisnr. 20. 
Daar is veel meer en veiligere ruimte, voldoet dus aan de eisen voor een mogelijke clusterplaats. 
Ik wens u veel succes met uw werkzaamheden, 

Op de Belieslaan wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van de bestaande clusterplaatsen. De 
bestaande clusterplaats voor huisnummer 26 is echter 
niet groot genoeg daarom komt er een extra 
opstelplekje van 2 containers voor indiener zienswijze 
en buren. 
Op de tekening staan nog 5 containers, dit worden er 
dus 2.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

203 H331 Waarom ben ik het niet eens met de voorgestelde clusterplaats: 
1. Plaats ligt voor mijn huis/raam 
2. Op de getekende plaats staat een forse boom, en zuidwaarts opschuiven kan niet i.v.m. de lichtmast. 

Het gaat om 4 containers. Deze kunnen tussen de 
boom en lantarenpaal in staan. 
Er komt waarschijnlijk geen tegelstrook in het gras. De 
containers kunnen op de weg d.m.v. markeertegels 

Geen aanpassing 



Mijn voorstel is de bestaande verzamelplaats te gebruiken. Die ligt weliswaar aan de overkant, maar met nog wat wijzigingen 
is de rijrichting van de ophaalwagen om te draaien. 
1. Clusterplaats H331 wordt verplaatst naar de bestaande verzamelplaats aan de overkant. 
2. Clusterplaats H330 die pal voor het raam van huisnr.24 gepland is, komt op de bestaande verzamelplaats aan de 
overkant. 
3. Clusterplaats H329 vervalt. De huisnummers 20, 21 en 23 gebruiken H330 of H328. Dit is voor niemand meer dan 40 
m lopen. 
4. Clusterplaats H328 wordt verplaatst naar de overkant, daar is voldoende ruimte. 
Op deze manier wordt bereikt dat er zoveel mogelijk bestaande verzamelplaatsen worden gebruikt en dat er maar één wordt 
verplaatst. Tevens zijn op deze manier alle clusterplaatsen op De Spanring tussen de Spillaan en De Schoren aan één zijde 
gelegen. 

worden aangeboden. De weg is hier breed genoeg 
voor. 
Het zal in de praktijk moeten blijken of dit voldoet. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

204 H621 
 

We wonen Haesackerlaan/hoek Zeekamplaan, waar clusterplaats H621 gepland is. 
Deze clusterplaats gaat plaats bieden aan 22! containers, die langs onze gehele achtertuin komen te staan. Voor deze plaats 
is m.i. meer ruimte nodig dan de huidige parkeerplaats. Er zal dan, neem ik aan, een stuk groenstrook worden opgeofferd 
met een boom, die verleden jaar nieuw geplant is. Onze tuin loopt niet parallel met het huis (zie de tekening op overzicht 
clusterplaatsen), dus waar ook containers komen te staan, is onder ons slaapkamerraam en op nog geen 2 meter van de 
keuken en openslaande deuren. Ik denk dat dit overlast zal geven met name in de zomer met stinkende groene containers.  
In het gemeentebeleid staat, dat de clusterplaats bij voorkeur niet bij deuren en ramen zal zijn. 
Bovendien als er extra parkeerplaats komt, zal het steeds meer een bedrijfswagenparkeerplaats worden midden in de 
woonwijk. Nu al staan er bedrijfswagens continu geparkeerd. 
Conclusie: 
We verzoeken de huidige parkeerplaats niet uit te breiden voor de containers. Plaats voor 22 containers uit de hele buurt is 
wel erg veel, zeker omdat het bijna de gehele zijkant van onze tuin beslaat en dan dus ook vlakbij keuken en slaapkamer. 
Misschien is er een oplossing om de huidige parkeerplaats als clusterplaats te gebruiken en voor de containers die hier niet 
op geplaatst kunnen worden een andere locatie te zoeken. 
Bijvoorbeeld aan de overkant van de weg waar de huidige clusterplaats is. 

Clusterplaats gaat niet ten koste van de boom. Bij 
normaal aanbod zijn de bestaande parkeerplaatsen 
groot genoeg voor alle containers. Er worden dan ook 
geen extra parkeerplaatsen aangelegd. 
Bij incidenteel extra aanbod kan er gebruik worden 
gemaakt van de grasstrook. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

205  Hierbij wil ik graag aangeven dat de clusterplaats die jullie voor ons hebben bepaald voor ons niet de handigste plek is. 
De rolcontainers staan op het pad wat grenst aan de Wentholtlaan deze plek zou voor ons dan ook wenselijk zijn. Als we de 
container op de door jullie bepaalde plek moeten zetten moeten we de dubbele afstand rijden daarnaast staan hier auto’s 
geparkeerd wat het plaatsen van de containers ook niet makkelijker maakt. 

H… wordt H… (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassing 
clusterplaats 

206  Waarom wij bezwaar hebben tegen de aangewezen plaats voor ons adres: 
* Als de rolcontainers er allemaal staan vormen ze een ‘muur’ waar kleine kinderen die er aan komen fietsen niet overheen 
kunnen kijken en ze zien dan auto’s van rechts niet aankomen. Andersom kunnen automobilisten die uit die straat komen 
diezelfde kleine kinderen niet zien. Dit vormt een zeer gevaarlijke situatie voor kleine kinderen. 
* De rolcontainers komen aan de overkant van onze woning op de straat, omdat hiermee de straat versmald wordt kunnen 
wij daardoor niet meer met onze bus en auto op onze oprit komen. Hierdoor belemmert de locatie ons om onze oprit te 
komen of af te gaan.  
* De voorgestelde locatie is aan de voorkant van alle huizen terwijl de rolcontainers in de tuinen achter staan, dit betekent 
dat alle aangewezen rolcontainers langs ons huis moeten over meerdere stoepen en door een versmalling om brommers 
tegen te houden wat niet gemakkelijk gaat.  
Als het aantal containers gehalveerd zal worden en alleen de plaatsen zo ver mogelijk van de bocht af blijven dan zal dit niet 
voor onze oprit zijn en wordt de T-splitsing veiliger.  

Het aantal containers wordt al minder omdat er een 
ondergrondse container gepland staat. Hier komen 
alle appartementen op te zitten en alle onder 
woningen hiervan. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

207 H631 We hebben gezien dat de locatie van clusterplaats H631 zodanig is, dat het voor ons niet meer mogelijk is om vanuit huis 
onbelemmerd de openbare weg te kunnen bereiken, aangezien deze is ingetekend pal voor onze inrit (zie de foto-bijlagen 
voor een visuele voorbeeldweergave). Tevens zien wij ook met de plaatsing van de locatie H631 risico's voor de 
verkeersveiligheid: wanneer de vuilniswagen bij de ingetekende clusterplaats staat, is het bord van "max. 30 km/u" niet meer 
zichtbaar en bij de plek van H631 vindt er door de wegversmalling vaak opstopping plaats en is onlangs ook op dezelfde plek 
het schrikhek uit het plantsoen gereden als gevolg van een ongeval. 
Graag willen wij daarom voorstellen om H631 iets verderop op een vrije verkeersluwe plek te positioneren, zie de bijlage 
voor het voorstel. 

Wanneer de vuilniswagen voor het bord staat kan er 
helemaal niet gereden worden dan staat de hele 
straat stil, dus geen onveilige situatie. Uitrit blijft vrij. 
Clusterplaats wordt iets opgeschoven. 
Het schrikhek is aan de andere kant van de weg 
belemmert de doorgang niet. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 



208 H837 Ik heb met verwondering de brief gelezen t.a.v. de voorgestelde clusterplaats van uw rolcontainer d.d. 27 februari 2020. 
Ik begrijp dat het inzamelen/legen van de containers aangepast gaat gebeuren, zodat de containers niet meer achter elkaar 
kunnen staan. 
In de ( bovengenoemde) brief wordt uitgegaan van containers van 13 huisnummers op plaats H 837 in de Rector 
Frederiklaan. 
Omdat alle huisnummers hier 2 ( groene) containers hebben voor o.a. het tuin/ fruitafval zal het voorstel resulteren in een rij 
van 26 containers op plaats H837. 
Nu staan de containers veelal achter elkaar, zodat ze een kleinere plaats bezetten. 
Mijn voorstel is om de verdeling in de Rector Frederiklaan meer te verdelen en bijv. ter hoogte van nr. 17, 15 een extra plaats 
in te richten en deze te bestemmen 
voor de nrs. 19, 18, 17 en 16 of voor de nrs. 19, 18, 17, 16, 15, 14 en 13. 
De verdeling/last wordt mijns inziens dan wat beter verdeeld over de straat. 
Uw voorstel van (H837) 13 en ( H841) 10 plaatsen wordt dan (H837) 9, (Hxxx) 4 en (H841) 10 plaatsen of (H837) 9, (Hxxx) 7 en 
(H841) 7 plaatsen. 
De laatste (9, 7, 7) lijkt een mooie (enigszins) gelijkwaardige verdeling te geven en zo ook het dubbele aantal groene 
containers te tackelen. 
Ik ga er vanuit dat op een oplossing gekozen wordt die voor eenieder acceptabel is. 
Ik ben graag bereid om e.e.a. toe te lichten en had dan ook graag naar de openbare bijeenkomst gegaan, maar heb getracht 
e.e.a. zo goed mogelijk te verwoorden. 

Er is niet het hele jaar door aanbod van 2 gft 
rolcontainers. Er worden ook alternatieven 
aangeboden om het gft op te vangen d.m.v. nog te 
plaatsen bladkorven. 
Huidige clusterplaats voldoet,  gaan we niet 
veranderen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. 

Geen aanpassing 

209 H225 Uitgaande van de huidige maat rolcontainer heb ik uitgerekend dat er een kleine 7 meter nodig is om alle 7 rolcontainers 
naast elkaar neer te zetten 
     Vragen:  is afmeting van rolcontainers hetzelfde? 
                   wordt de plek betegeld? 
                   Er staat nu een wilgenboom; kan mij niet voorstellen in deze   
                   tijd dat er een boom moet sneuvelen 
Eventueel zou adres Wilgenlaan 22 de rolcontainers kunnen neerzetten op clusterplaats H224,      zoals zij dit nu ook al jaren 
doen. 
Wij hebben destijds de huidige wilgenbomen gekregen waar we heel blij mee zijn en hopen dan ook oprecht dat de boom zal 
blijven… 

Wilgenboom blijft  staan. Dan worden het 
waarschijnlijk 2 kleinere clusterplaatsen. 
Of de clusterplaats wordt betegeld hangt van de 
praktijk af. Het liefst niet en houden we het groen. 
Wilgenlaan 22 kan gebruik maken van H224. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

210 H048 Toen de Westerweg enige tijd geleden is gewijzigd qua straat indeling hebben we bezwaar gemaakt tegen het maken van 
perkjes i.p.v. parkeerplaatsen. De bewoners van de Westerweg die dat toen wilden en hun zin hebben gekregen, zijn of 
overleden of verhuisd. Nu zitten we al enige jaren met een parkeerprobleem in de buurt. Nieuwe bewoners willen de 
parkeerplaatsen ook graag terug. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste de heer/ mevrouw, 
 
Wat een goed idee om de rolcontainers naast elkaar te zetten. Dit is veel minder zwaar voor de medewerkers! Hier ben ik dus 
helemaal voor. Maar mijn overbuurman helaas niet. Het gaat om meneer de Jong die heeft een huurpand tegenover ons huis. 
Hij gaf ons al aan het er niet mee eens te zijn maar kreeg ons niet mee in zijn standpunt. Nu zag ik meneer vanmorgen foto's 
maken. Hij wil graag zien dat het bosje voor ons huis verdwijnt zodat er een extra parkeerplek komt. Maar dit willen wij niet. 
Wij zijn sinds dec 2019 trotse eigenaar van ons huis en willen, als de verbouwing straks klaar is, lekker genieten en de auto op 
eigen terrein kunnen zetten.  
 
Mijn vermoeden is dat u niet mee gaat in de plannen van meneer de Jong maar vond het toch een prettig idee u even een mail 
te sturen. Zodat u weet dat de bewoners van Westerweg 93 het niet met zijn plannen eens zijn. Het is 1 dag in de week dat er 
een parkeerplekje minder is en wij werken gewoon full time dus geen enkel probleem.  
…. 
Westerweg .. 

Westerweg hebben we al heel veel parkeerplaatsen 
proberen te behouden om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de brede stoep op de laan van Muijs. 
Dat er een paar parkeerplaatsen opgeofferd moeten 
worden is helaas niet te voorkomen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



211  Wij wonen aan de Westerweg .. in Heiloo en tot op heden worden de rolemmers wekelijks op de daarvoor betegelde 
clusterplaats (3m x 2m) voor onze voortuin gezet. Als de rolemmers op een rij moeten worden gezet, is het dan de bedoeling 
dat ze aan de weg (in het gras) worden gezet of gaat de gemeente de groenstrook voor onze voortuin betegelen dan wel de 
reeds bestaande clusterplaats verlengen (10m x 2m)?  
Met dat laatste zouden wij niet blij zijn, want de 9 woningen die aangewezen zijn om de rolemmer bij ons voor de voortuin te 
zetten, hebben allemaal 2 rolemmers. Dat betekent dat er 18 rolemmers op een rij komen te staan... Een speciaal voor al die 
rolemmers betegelde clusterplaats zou dus een behoorlijke afmeting krijgen en wij zijn bang dat als gevolg daarvan voor onze 
deur parkeerplaatsen ontstaan waarvan wij overlast gaan ervaren. In dat geval zouden wij de gemeente willen vragen om de 
clusterplaatsen van de rolemmers meer te spreiden.  

Wij gaan minimaal betegelen. Als de containers op het 
gras aangeboden kunnen worden hebben wij dat het 
liefst. 
Het is een mooie vlakke grasstrook dus dat kan prima. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

212 H814 We hebben Informatie gekregen over de clusterplaatsen,onze clusterplaats is h814 Ronde laan.is het niet verstandiger om de 
clusterplaats te verplaatsen naar de linkerkant Vd verzamel containers die er nu staat. 
Dit ivm meer ruimte en er liggen al tegels,waar de nieuwe clusterplaats komt staat een lantaarnpaal die staat in de weg ivm 
met ruimte voor tegels en waar moeten de zakken met plastic dan hangen. Het scheeld extra uitgaven voor de gemeente en 
extra werk. 
Dus de plaats waar nu de containers staan daar de nieuwe clusterplaats maken. 

Indiener zienswijze heeft gelijk. De clusterplaats komt 
aan de linkerkant van de afvalcocon, dit is een fout in 
de tekening. Dit wordt aangepast. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

213 H857 Ik ben bewoner, samen met echtgenote , van Kennemerstraatweg .. te Heiloo Wij zijn dikke 75-plussers en gaan richting de 
tachtig. Wij willen nog graag op deze plek blijven wonen en voldoen daarmee ook aan de wensen van onze overheden om zo 
lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
Mede daarom maak ik bezwaar tegen de nieuw voorgesteld clusterplaats, H857, voor mijn containers. 
Ik moest nu al het verst lopen van allen van de bewuste clusterplek, maar dat wordt nu nog langer. MEER dan 150 meter! 
Voor de vuilnismannen is een meter slepen met de zware containers blijkbaar te veel, voor 80ers is dat allemaal niet erg, zelfs 
niet over een afstand van meer dan 150 meter.  
Hoe schandalig is deze behandeling van bejaarde burgers die ook het volle pond betalen voor hun afval. Discriminerend ook. 
Ik stel voor dat u voor de 5 woningen Straatweg (19 t/m27) een clusterplaats inricht op vrijwel dezelfde plek als de huidige 
doch aan de andere kant van de weg. Daar kunnen gemakkelijk 5 containers staan. 
Een ander alternatief is een plek op de Kennemerstraatweg WESTZIJDE ter hoogte van de huisnummers 21-23. 
Mocht dit worden afgewezen dan wil ik concreet weten waarom al sinds mensenheugenis aan de Westzijde 
Kennemerstraatweg ter hoogte van het gehele Blockhovepark geen ophaalplaatsen zijn? 

Er is vanuit gegaan om zoveel mogelijk clusterplaatsen 
te creëren op bestaande opstelplekken.  
Maar het is een goed plan om een clusterplaats te 
maken aan de westzijde van de Kennemerstraatweg. 
Voor huisnummers 19 t/m 27 komt een clusterplaats 
creëren ter hoogte van huisnummer 21-23. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

214 H219 Volgens de kaart is de aangegeven plek, een parkeerplaats waar circa 2 auto’s kunnen staan . Als hier nu de vuilnisbakken 
zouden moeten worden geplaatst, betekend dat, dat er zeker 2 dagen geen gebruik als parkeerplaats van deze plek kan 
worden gemaakt. Dat is wel heel erg lastig omdat er voor de bewoners van het slimpad  en de Heerenweg toch al weinig 
parkeermogelijkheden zijn.   
Echter aan dezelfde kant, iets voor deze parkeerplaats heeft eerder een vuilcontainer van de school gestaan . Die is inmiddels 
weggehaald, mar de plek is nog steeds betegeld . Er ligt alleen een gekapte boomstam voor. Als die naar achteren wordt 
gerold. Dan is er een prima vuilcontainer clusterplek aan de juiste kant, zonder dat er parkeerplaatsen onnodig worden 
gebruikt.  
De bewoner die direct op deze plaats uitkijkt ben ikzelf en ik heb daar geen bezwaar tegen. 

Misschien geeft de tekening een verkeerd beeld maar 
de clusterplaats wordt gerealiseerd zoals u beschrijft. 
De boomstam wordt iets naar achter geplaats zodat er 
ruimte vrijkomt voor de containers. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

215 H460 Verzoek clusterplaats H460B te verplaatsen naar H460C 
Redenen: 
- hoeft geen groen opgeofferd te worden 
- minder containers (A en B) in het zicht in de straat. C staat er haaks op. 
- huisnummer 207 kijkt minder op de containers uit door de heg 
- na A geleegd te hebben kan de huisvuilwagen achteruit naar C en daarna linksaf Vrieswijk uitrijden. Keren bij flat dan niet 
nodig. 

De bocht naar achter  is  te krap om deze met de 
huisvuilwagen te maken, kans op schade. Is 
overwogen, maar helaas niet haalbaar. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

216  Zienswijze namens hele buurt: niet mee eens dat parkeerplaatsen in de wijk worden opgeofferd.   Clusterplaats H141 wordt verplaatst naar de 
grasstrook (bij voormalige school) tegenover 
Middelhof 3  

 Clusterplaats H140 blijft op dezelfde plek  

 Clusterplaats H139 wordt verplaatst naar de 
grasstrook aan de Middelhof, naast de Hoghe 
Weijdt 23 

Aanpassing ontwerp 



 Clusterplaats H157 en H158 worden gezamenlijk 
verplaatst naar de grasstrook (bij voormalige 
school) tegenover Paapenhof 1 

 Clusterplaats H156 blijft voorlopig op dezelfde 
plek (indien in de praktijk nodig wordt deze 
verplaatst naar hoek Hoghe Weijdt/Paapenhof 

 Clusterplaats H159 blijft op dezelfde plek  
Besproken met en gemaild naar indiener zienswijze. 

217  Kunt u aangeven of de parkeerplaatsen definitief verdwijnen bij het inrichten van de clusterplaats aan de Houtwal 10 in 
Heiloo of dat de bestaande parkeerplaatsen slechts 1 maal per week worden gebruikt voor de rolcontainers? 
 

De parkeerplaatsen komen niet te vervallen bij het 
aanleggen van een clusterplaats, de plaats wordt 
slechts éénmaal per week gebruikt voor het 
aanbieden van de rolcontainers.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

218  In antwoord op uw bovengenoemd schrijven willen wij aangeven dat we bezwaar maken tegen de aangewezen clusterplaats 
voor het ophalen van huisvuil. 
De reden is dat onze bakken in de achtertuin staan en wij dus al jaren gebruik maken van de leegplaats in Boekenstein ter 
hoogte van nummer 94. 
Dit geldt voor meerdere de bewoners op onze rij overigens. Ook nr 20 en 18 voor zover ik weet. 
Ik hoop dat dit ook voor de toekomst gewoon zo kan blijven.  

H… wordt H…. (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

219 H621 Ik kan met onze bak niet langs beide kanten de steeg uit wat inhoud dat ik de avondvierdaagse moet lopen om de bak te 
plaatsen. H620 zou dan logischer zijn. Tevens lijkt mij dat een van de smalste straten met al een parkeerprobleem niet de 
meest geschikte verzamelplaats is aangezien ook de omliggende straten hier dan ook de bak moeten plaatsen. 

H621 wordt H620. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

220 H761 Niet verstandig om clusterplaats in deze onoverzichtelijke bocht te plaatsen. 
Het is dan niet meer te zien of er iemand van de andere kant komt doordat er rolcontainers staan en kleine kinderen op de 
fiets verdwijnen hierdoor uit het zicht. Hier een paar meter vandaan is een aantal jaren geleden al eens een kind door zo een 
situatie om het leven gekomen, zonder dat er opzet in het spel was. 
Het lijkt mij beter deze op hun oude plaats te laten staan in de buurt van De Boog huisnummer 24  
Teven zou het ook verplaats kunnen worden voor de deuren van huisnummer7 tot 13, daar is meer ruimte. 

De Clusterplaats wordt in 2 stukken verdeeld, komt  
dus ook voor huisnummer 7 en 9. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 

221 H055 Langs deze weg willen wij bezwaar maken tegen de aangewezen plek H055 in uw brief d.d. 27 februari 2020 met als kenmerk 
BOR/U2020/750. 
In deze brief wordt een grote hoeveelheid (8) containers geplaatst aan de Blomhof te Heiloo ter hoogte van nr. 13. 
Op de huidige plek aan de Blomhof  bij nr. 13 en nr. 11  staan al meer dan 15 jaar de containers en deze plek heeft nooit 
problemen opgeleverd. Ook in de nieuwe situatie  kan de grijparm van de vuilniswagen de containers op de huidige plek 
zonder problemen oppakken (aan de rechterkant) en deze is  goed bereikbaar voor iedereen. 
A.      De rolcontainers staan er al jaar en dag zonder problemen. De huidige plaats biedt ook in de nieuwe situatie waarbij er 
een grote hoeveelheid rolcontainers geplaatst gaat worden geen overlast, er is ruimte genoeg voor een goede invulling.  
B.      In de zomer zwermen er veel en vaak wespen bij de containers en ik heb een ernstige  wespenallergie (attest van 
artsenpraktijk Hoog en Laag kan overhandigd worden alsmede medicatie) waarbij ziekenhuisopname noodzakelijk is! Op de 
nieuwe plek komen de containers te dicht bij entree  nr. 13 en  dat maakt het voor mij gevaarlijk. 
C.      Als u beslist dat dit geen reden is om de huidige plaats van de rolcontainers te handhaven,  is er  voldoende ruimte om 
de grote hoeveelheid (8)  te verdelen. 
D.      Ook is er een optie om aan de andere kant te plaatsen in het plantsoen. Dan heeft helemaal niemand overlast. Het ligt 
aan de route die de vuilniswagen rijdt. 

Op locatie geweest en afgesproken met indieners 
zienswijze:  
Huidige situatie kan gehandhaafd blijven. 
H055 en H060 worden samengevoegd en geplaatst op 
de huidige verzamelplek. Er wordt op deze plek zo 
weinig geparkeerd dat dit mogelijk is.  

Aanpassing ontwerp 

222  Op 27 februari 2020 mochten wij van u een brief ontvangen met daarbij, op een plattegrond, aangegeven hoe de nieuwe 
clusterplaats er bij ons op de Munnickenhof uit gaat zien. Wij willen hiertegen bezwaar maken. 
Samenvatting: 
In de nieuwe situatie moeten er 23(!) containers buiten worden gezet op het Munnickenhof. Dit gaat in de nieuwe situatie 
inhouden dat er meer dan 3 parkeerplaatsen nodig zijn aangezien de containers bij het nieuwe ophaalsysteem naast elkaar 
geplaatst moeten worden en 30 centimeter uit elkaar gezet dienen te worden. Dat vraagt dus minimaal 23 meter. Dat bij een 
reguliere maat voor parkeerplaatsen is dus feitelijk 5 parkeerplaatsen terwijl er met drie parkeerplaatsen (in uw voorstel 

Clusterplaats H179 is een bestaande clusterplaats aan 
de Munnickenhof, maar deze zal voor de nieuwe 
inzamelmethode breder moeten worden, wel minder 
diep. Wij gaan over op voertuigen met zijbelading en 
dat betekent dat de rolcontainers in een rij naast 
elkaar (met kleine tussenruimte aangeboden moeten 
worden. We gaan op dit systeem over om ARBO-

Geen aanpassing 



wordt met dit aantal gerekend) minder dus voor bewoners. Bedrijven die niet meer fatsoenlijk klanten kunnen ontvangen en 
visite die ook nergens meer heen kan. 
Maar ook geen vrije doorgang meer voor hulpdiensten en verkeer want iedereen die zijn auto niet meer kwijt kan zal deze 
gewoon op de straat parkeren, iets wat nu sinds 2013 opgelost leek te zijn. 
Ook zien de bewoners het stukje gras met boom tegenover nummer 22 verdwijnen omdat die 23 containers namelijk op 3 
parkeerplaatsen gewoonweg niet passen. Een boom verwijderen die gezond is lijkt ons in het kader van het stikstofbeleid 
niet passend. 
En dan het legen. De auto zal veel langer met draaiende motor in de straat staan. En wel dicht langs de huizen. Lekker als je 
als bewoners je slaapkamerraam open hebt staan en bijna in je voortuin de auto hebt staan die de 23 containers moet legen. 
Maar ook dan; auto’s van bewoners zullen in de weg staan en de auto zal dus niet kunnen legen omdat hij bijna op de 
containers moet staan.  
Bedenk dat per leging er 2 minuten nodig is 30 seconde op pakken 30 seconden om hoog 30 seconden legen 30 seconden 
naar beneden en 30 seconden plaatsen. Is per handeling 3 minuten dus hij staat er meer dan een uur te draaien. 
Natuurlijk hadden wij u graag zo’n 200 handtekeningen overhandigd van inwoners die voor een clusterplaats en 
ondergrondse containers aan de Dokterslaan zijn. Uit de vele gesprekken die wij gehad hebben met buurtbewoners bleek dat 
wij allen tot de conclusie kwamen dat de Dokterslaan de ultieme plaats is.  
Maar helaas kon het ophalen van handtekeningen niet met de aangegeven maatregelen om besmetting met het Coranavirus 
te voorkomen doorgang vinden. 
 

technische redenen, n.l. minder fysieke belasting 
(duurzame inzet) van onze medewerkers. 
 
De bewoners van huisnummer .. hebben in hun 
zienswijze de vraag gesteld of bij de aanleg van de 
clusterplaats de boom wordt weggehaald. Dit is niet 
het geval, de boom blijft staan. Er is door hen geen 
bezwaar gemaakt tegen de clusterplaats op deze plek. 
De clusterplaats zal tot de boom aangelegd worden. 
De chauffeurs geven aan dat er in de praktijk 
gemiddeld zo’n 17 rolcontainers worden aangeboden.  
 
U geeft aan dat de rolcontainers te vroeg worden 
neergezet en te laat worden weggehaald. Dat beeld 
herken ik, dat gebeurt op meerdere plaatsen in het 
dorp. Het is een kwestie van gedrag van mensen, iets 
wat wij als gemeente niet in de hand hebben. 
Bewoners kunnen ook elkaar hierop aanspreken 
onder het motto ‘samen kunnen we het oplossen’.  
In het grondstoffenplan is opgenomen dat er meer op 
handhaving zal worden ingezet, juist ook voor 
genoemd probleem en daar hebben we alle 
vertrouwen in. Als iedereen zich aan de afspraken 
houdt zullen de parkeerplaatsen slechts een korte 
periode worden ‘bezet’ door rolcontainers.  
 
Zoals u aangeeft zijn de extra parkeerplaatsen met 
name voor bezoekers/cliënten van bedrijven aan huis. 
Zij zullen op de dag van het legen daar even niet 
kunnen parkeren en zullen dat elders moeten doen. 
Dat lijkt me geen onoverkomelijk probleem.   
 
Wij gaan gebruik maken van nieuwe voertuigen met 
zijbelading. Deze zijn voorzien van de modernste 
technieken, met name ook op het gebied van geluid 
en CO2-uitstoot. Het werken met een zijlader gaat (na 
verkregen routine) sneller als bij de huidige 
achterlader. Uw argument dat ‘het langer dan een uur 
gaat duren’ gaat in deze niet op. 
 
Wij kiezen er (nu) niet voor ondergrondse containers 
te plaatsen, we proberen de resultaten eerst te 
bereiken met het gebruik van rolcontainers voor 
restafval, gft en pmd. Mochten de resultaten 
achterblijven zal worden overwogen om over te gaan 
op het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’. Dit 
betekent dat restafval ‘op afstand’ met een 
ondergrondse container wordt ingezameld. De 
bewoners moeten dan met de restafvalzak naar de 
ondergrondse container in de wijk. Aan huis blijven 
we dan gft, pmd ophalen en kan de restafvalcontainer 



eventueel gebruikt worden voor de inzameling van 
papier. Om nu direct over te gaan op omgekeerd 
inzamelen was budgettair niet haalbaar.  
 
U geeft aan dat u veel gesprekken met buurtbewoners 
heeft gehad en de handtekeningen, vanwege de 
Corona-crisis, niet kan leveren. U bent unaniem van 
mening dat een clusterplaats aan de Dokterslaan de 
beste plek is. Met het genoemde aantal 
handtekeningen en een nieuw (door alle betrokkenen 
gedragen) voorstel voor een alternatieve clusterplaats 
zijn wij uiteraard bereid dit te beoordelen en bij 
gebleken geschiktheid te realiseren. Het voorstel en 
de handtekeningen van alle betrokkenen zien wij 
graag vóór de sluitingsdatum 11 april 2020 (voor het 
indienen van een zienswijze) tegemoet.  
 
Dit is de schriftelijke reactie (mail) op uw ingediende 
zienswijze. Uiteraard ben ik bereid om op een door u 
gewenste datum en tijdstip ter plaatse e.e.a. met u te 
bespreken. 
 
Reactie van indiener zienswijze op bovenstaande: 
- lediging duurt langer dan hierboven aangegeven 
- Er zijn bij de herprofilering van de straat 
toezeggingen gedaan, die worden gebroken zonder 
dat dit specifiek met de bewoners wordt besproken. 
- negatieve invloed op verkoopwaarde woning 
- elders parkeren is niet mogelijk 
- handtekeningen ophalen is ivm Corona niet mogelijk 
 

223 H134 Als bewoners van de Laan van Zeeman … en …, reageren wij op uw brief van 27 februari jl. over de voorgestelde clusterplaats 
voor onze rolcontainers.  
In uw ontwerpvoorstel heeft u clusterplaats H134 aangeduid als verzamelplaats voor de containers van 10 woningen in onze 
straat. Dit is pal tegenover onze woningen.  
De nieuwe inrichting van clusterplaats H134 vinden wij om meerdere redenen geen goed voorstel.  
Allereerst de veiligheid en hinder voor onze woningen. Om de snelheid van het verkeer te vertragen zijn op de Laan van 
Zeeman niet alleen verkeersobstakels geplaatst, maar is de weg ook smaller gemaakt. Dit betekent dat het verkeer moet 
wachten als de huisvuilwagen de containers leegt. Als de clusterplek groot is, vergt dit veel tijd en dus geduld van de 
automobilist. Helaas is niet iedereen in deze wijk zo geduldig en wordt de berm regelmatig stuk gereden. Wij hebben zelfs 
een auto gehad, die helemaal door de voortuin (nr. 27) reed om de huisvuilwagen te passeren. Een ronduit gevaarlijke 
situatie.  
Een proefopstelling van de indeling laat zien dat een enorme opstelling aan containers ontstaat. De voorziene plaats is te 
klein voor zoveel containers. Bovendien hebben verscheidene bewoners meer dan een groene container en staan hier 
regelmatig niet 10, maar 12 containers. Door de nieuwe opstelling van de containers, naast elkaar met een tussenruimte van 
ca. 30 centimeter een rij van 12 meter! Dat past niet.  
Het behoeft geen uitleg dat wij dit uitzicht, pal voor onze woningen, als hinderlijk ervaren. Daar komt bij dat wij hier 
meerdere dagen last van hebben, aangezien niet alle bewoners hun container(s) om de voorziene tijd neerzetten en ophalen, 
waardoor er regelmatig containers blijven staan tot zaterdag. Blijkbaar vindt er geen handhaving plaats.  
Deze onveilige en hinderlijke situatie kan worden voorkomen door de clusterplaatsen als volgt in te richten:  
H134 – Containers Laan van Zeeman 24, 26, 25, 27 en 29.  

Er verandert niets, er wordt gebruik gemaakt van de 
bestaande clusterplaats. verkeersveiligheid is niet in 
het geding. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 
N.a.v. reactiemail: Laan van Zeeman 28 en 31 
koppelen aan clusterplaats H135 

Aanpassing 
clusterplaatsen 



H135 – Containers Laan van Zeeman 28, 30, 32, 31 en Pijlemeeth 12.  
Voor de Laan van Zeeman 21, 22, 23 kan een clusterplaats worden voorzien op de Middelhof.  
Tussen de woningen nr. 19 en 21 bevindt zich geen uitrit en is er ook geen sprake van hinder door zicht vanuit de woningen 
van de aanpalende percelen. Clusterplek H145 kan ook worden verplaatst naar deze locatie. Zie verder ook de plattegrond in 
bijlage.  
Rekening houdend met uw criteria ten aanzien van de veiligheid, de bereikbaarheid, loopafstand en het voorkomen van 
hinder, lijkt dit ons de meest ideale indeling.  
Bij voorbaat dank voor het meenemen van deze zienswijze in uw verdere beoordeling. Wij rekenen op een adequate 
oplossing.  

224  Graag willen wij onze clusterplaats wijzigen van H137 naar Laan van Frans tegenover nr 11. Ik weet niet welk nummer dit is, 
aangezien dit niet te zien op de plattegrond die wij ontvangen hebben. Ons garagepad waar de rolcontainers staan komt uit 
op de Laan van Frans en niet op de Middelhof, vandaar dat wij de plaats graag willen wijzigen. 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat bovenstaand zonder tegenbericht is goedgekeurd. 

H… wordt H… (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

225 H875 Ik schrijf u met betrekking tot de positie van de rolcontainers aan de Kennemerstraatweg ter hoogte van huisnummer 384 - 
386. De positie (H875) zoals deze nu is, is een zeer slechte plaats. 
De rolcontainers blokkeren de op/afrit van Dhr. … Huisnr. … compleet! Van vroeg in de ochtend en vervolgens de rest van de 
dag, zoals u begrijpt is niet iedereen in de gelegenheid om zijn container direct na legen weg te halen. 
Enkele jaren geleden nog, was de verzamelplaats van de containers, recht voor kapper Styles Huisnr. 388 in de 
parkeerhavens. Met de komst van veel nieuwe bewoners is dit veranderd en ook op uw platte grond is de positie recht voor 
de inrit van dhr. ….  
De positie voor Kapper Styles is echt een stuk prettiger en zij zijn gesloten op maandag dus voor de kapper geen probleem. 
Ook is er aan de overkant voor restaurant de Kamers voldoende ruimte en ook zij zijn dicht op de maandag.  
De containers staan nu overigens ook nog eens gevaarlijk dicht aan de drukke Kennemerstraatweg en en het drukke fietspad 
wat niet ongevaarlijk is. De rolcontainers worden niet door iedereen even netjes neergezet. Dhr. Hoogland haalt alle 
containers nu weg, nadat zij geleegd zijn (ook niet de bedoeling voor iemand op leeftijd) wat voorkomt dat bij storm de 
containers op het fietspad of de kennemerstraatweg liggen. 
Wilt u de situatie eens bekijken? Het beste kunt u dit natuurlijk doen op de maandagochtend wanneer de grijze containers 
aan de weg staan. 

Er komt een ondergrondse container voor de 
appartementen van de Kennemerstraatweg. 
Er blijven ongeveer 7 rolcontainers over. Deze kunnen 
op één parkeerplek worden aangeboden. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

226 H030 Betreffende onze voorgestelde clusterplaats -H030- voor de rolcontainers hebben wij de volgende bezwaren en 
alternatieven. 
Bezwaar: 
De huidige voorgestelde locatie bevindt zich op het voetpad. 
De huidige locatie is vlak voor een smalle bocht waar onze eigen en buurkinderen dagelijks meerdere malen oversteken naar 
het groene veldje om te spelen. Zowel verkeer als de kinderen hebben hierdoor geen zicht meer op elkaar. Op dit moment 
worden er op hetzelfde stuk straat auto’s geparkeerd. In de praktijk levert dat nu al regelmatig gevaarlijke situaties op. Er 
komen veel bestelbusjes langs en soms ook vrachtverkeer die de bocht daar amper of niet kunnen maken. In de praktijk is 
simpelweg dit stuk van de straat te smal.  
Vooruitkijkend ligt de oplossing deels in het realiseren van meer parkeerruimte. Ook handig gezien toekomstige elektrische 
laadpalen.  Er zijn dan meer mogelijkheden qua opstelplaats. De eventuele extra parkeerplaatsen heb ik in de plattegrond 
getekend. 
Onderstaand vindt u drie voorstellen voor alternatieve clusterplaatsen. Alle of een groot deel van de containers aan de 
zuidzijde van de Alle Hospervijver heeft de voorkeur qua veiligheid voor de kinderen en het overzicht op de straat.  

Alternatief is geen verbetering. Zit aan de verkeerde 
rijrichting en een ander alternatief staan de containers 
voor de vijver, dat wordt er niet mooier op en 
containers kunnen vijver inwaaien. Hier zijn ook 
parkeerplaatsen dus kunnen de mensen daar ook hun 
auto kwijt. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

227  Onderwerp: zienswijze clusterplaats Heiloo - Butterlaan/Werkendelslaan 
n.a.v. de brief over de aangekondigde clusterplaats op de hoek van de Butterlaan en de Werkendelslaan deel ik mede 
- in principe maak ik bezwaar tegen deze locatie op grond van geur- en geluidsoverlast 
- ik de noodzaak en gebrek aan alternatieven inzie 
- afvalscheiding steun  
en voorts: 
- * ik derhalve bezwaar maak tegen het rooien van de twee bomen op de aangewezen cluster-locatie, naast mijn huis 
(Butterlaan …) 

Bomen gaan niet weg. Containers komen op de weg te 
staan. De weg is hier breed genoeg voor. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



228  Wij willen graag middels dit schijven aangeven dat wij het niet eens zijn met de door u gekozen verzamelplaats 
omdat: 
-Wij graag de huidige groenstrook/plantvlak willen behouden (zoals ook opgenoemd in de regels voor 
verzamelclusterplaatsen van Gemeente Heiloo niet wenselijk) 
-Er een vrijliggend fietspad overgestoken moet worden. (zoals ook opgenoemd in de regels voor 
verzamelclusterplaatsen van Gemeente Heiloo niet wenselijk) 
-De door u gekozen verzamelplaats bied mogelijkheid voor bestuurders van motorvoertuigen "snel even te keren" 
wat voor gevaarlijke situaties leid voor onze woningen. 
Bovengenoemde situatie komt nu al regelmatig voor op de kruising van Frederica's hof en op de gezamenlijke uitrit 
van huisnummer 246 en 424 en zal door realisatie van de door u aangegeven verzamelplaats aangemoedigd 
worden. 
-Er betere alternatieven zijn die ook nog een minder kosten met zich meebrengen 
Op onderstaande kaart zijn door alternatieven door ons aangegeven 
 

 
Optie 1 in rood  
Optie 2 in blauw 
Optie 3 in groen  
Optie 4 in geel 
Optie 5 in fuchsia 

Op tekening is de situatie een beetje ongelukkig 
ingetekend. 
Het is de bedoeling dat er gebruik gemaakt wordt van 
de huidige clusterplaats voor huisnummer 424. De 
containers kunnen worden aangeboden aan de rand 
van het fietspad. De arm kan 3 meter uitschuiven 
zodat de huisvuilwagen op de Kennemerstraatweg 
kunnen blijven staan tijdens het legen. 
We hebben de cluster al kleiner gemaakt door de 
huizen 416 t/m 420a toe te wijzen aan H189.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

 

229 H801 Graag wil ik een zienswijze indienen m.b.t. de nieuwe clusterplaats (H801) van de rolcontainers tegenover de 

woonadressen Het Zandstuk 18 en 20 in Heiloo. Ik ben het niet eens met de voorgestelde locatie.  

 

Mijn argumenten zijn:  

 

1. Veiligheid  
Geuroverlast en onhygiënische situatie. Zowel de volle groene rolcontainer als de lege ruiken niet fris en zeker niet 

in de zomer. De zon schijnt s’morgens al op de groene bakken en ook als deze geleegd zijn, wordt het er na een dag 

in de zon niet beter op. Ik vind het ook niet hygiënisch om de rolcontainers vijf meter van mijn huis te hebben.  

2. Bereikbaarheid  
De nieuw locatie is gepland op het smalste deel van het woonerf Het Zandstuk met geen mogelijkheid tot uitwijken. 

Het normale verkeer moet al erg oppassen. Als je in de auto Het Zandstuk oprijdt en net de bocht naar links maakt 

tegenover woonhuizen Het Zandstuk 18 en 20, moet je oppassen voor het tegemoetkomend verkeer. Het is een 

geliefde route voor fietsers (naar Karwei, plantenhal etc.) en hondenbezitters en wandelaars.  

4. voorkomen van hinder  
1. Lege rolcontainers blijven staan. De bewoners van Het Zandstuk laten bijna iedere ophaaldag (donderdag) de lege 

rolcontainers staan. Ook vandaag, zaterdag 4 april 2020 rond 11.30 staan er nog steeds twee grijze rolcontainers. Ik 

heb er foto’s van gemaakt en deze zijn opvraagbaar.  

 

2. Ook hier: geuroverlast en onhygiënische situatie. Zowel de volle groene rolcontainer als de lege ruiken niet fris en 

zeker niet in de zomer. De zon schijnt s’morgens al op de groene bakken en ook als deze geleegd zijn, wordt het er 

na een dag in de zon niet beter op. Ik vind het ook niet hygiënisch om de rolcontainers vijf meter van mijn huis te 

hebben. 3. Mogelijke beschadiging van mijn beukhaag als (volle) bakken toch omvallen.  

De totale breedte scheelt 40 cm. Er zijn echter meer 
verkeersbewegingen op dit stuk. Dit vanwege het 
huizenblok 22 t/m 34 die gebruik maken van de 
parkeerplaatsen. 
We gaan de tekening conform voorstel aanpassen en 
kijken of het in de praktijk voldoet. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 

Is al aangepast (zelfde 
zienswijze) 



 

Mijn voorstel is voor een nieuwe locatie is weergegeven in het rode ovaal met de rode pijl.  

 
 

 

Mijn argumenten daarvoor zijn:  

 

1. Veiligheid:  
Deze locatie komt de verkeersveiligheid ten goede, want:  

1. Dit gedeelte van Het Zandstuk is overzichtelijker, want de weg is daar breder. Dat betekent als de rolcontainers 

langs de weg staan, er voldoende ruimte is om erlangs te rijden met een auto en tegelijkertijd het tegemoetkomend 

(langzaam) verkeer te zien en erop te kunnen anticiperen.  

2. Als het hard waait, vallen de bakken om. Ze vallen dan in ieder geval niet op een smal gedeelte van het woonerf 

van Het Zandstuk, maar door de wind in het gemeenteperk. Ook niet wenselijk, maar door mijn beukhaag voor mijn 

huis kan het niet anders dan dat de rolcontainers omvallen op de weg. Is niet bevorderlijk voor de 

verkeersveiligheid.  

 

2. Bereikbaarheid: De rolcontainers staan op de voorgestelde nieuwe locatie nog steeds langs de route die de 

huisvuilwagen rijdt (rolcontainers langs de linkerkant van de weg). De weg is daar breder dan de nu voorgestelde 

locatie H801.  

 

3. Loopafstand  
De loopafstand wordt niet veel groter (plus 10 tot 15 meter) voor de bewoners van Het Zandstuk 3, 5, 7 en 9.  

 

4. Voorkomen van hinder  
1. Als het hard waait, vallen de volle/lege rolcontainers op het smalste deel van de weg van het woonerf.  

2. Als het waait, vallen de volle/lege rolcontainers vallen niet tegen mijn beukhaag aan.  

3. Minder geuroverlast en onhygiënische situatie vlakbij mijn tuin en huis.  
230 H520 Het veranderen van de huidige rolemmer locatie naar h520 gaat een significante inbreuk maken op mijn woongenot. 

- Pal voor mijn woonkamer raam. 

- Op de parkeerplaats. 

Niet conform uw eisen lijst. 

Hoewel de bakken theoretisch alleen op de dag zelf op de plek zouden moeten staan, is het praktisch zo dat ze er, 

minimaal de avond er voor, maar vaak nog eerder, en na afloop het weghalen ook een dag op zich laat wachten. 

Normaal geen probleem, maar hetgeen er wel voor gaat zorgen dat ik meerdere dagen in de week tegen rolemmers 

aan kijk als ik in mijn woonkamer zit. (ik heb een foto bijgevoegd vanuit mijn zitplaats in de woonkamer).  

Voor mijn werk ben ik vaak korte of langere tijd van huis. De auto staat dan veilig (zowel voor de auto als voor mijn 

huis) voor de deur. Hoe gaat dit straks werken met de bakken? Komt er een parkeer verbod voor bepaalde dagen in 

Om geen parkeerplaatsen op te offeren en om zoveel 
mogelijk groen te behouden is alternatief 2 de beste 
oplossing. Met de andere alternatieven komt de 
huisvuilwagen  met de rijrichting in de problemen. 
De clusterplaats wordt verplaatst naar de stoep op de 
Kerkakkers. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 



de week? Als ik weg ben en de auto staat er (en\of een of meerdere van andere buren), waar laten mensen de bakken 

dan? Op straat naast de auto's? Of moet ik voortaan elders parkeren en leveren we gewoon parkeerplaatsen in? 

Het kan kort of lang duren, maar er gaan mensen met bakken aan de sjouw terwijl er auto's staan, dit gaat schade 

opleveren. Gaat de gemeente dit vergoeden? 

Zoals u in uw zienswijze al aangeeft, een cluster plaats op een parkeerterrein is uitermate onpraktisch en vragen om 

problemen. Zeker in een buurt waar nu met appartementjes ingebreid wordt en parkeer plekken schaars worden. 

 

Tot zover het probleem, over naar eventuele oplossingen. 

Ik nodig u uit om even ter plekke te komen kijken, maar om eea alvast wat te schetsen heb ik een plaatje bijgevoegd. 

 

Begrijp dat het in deze wijk niet eenvoudig is om een plek te realiseren voor uw nieuwe, langgerekte, rolemmer 

plek. Toch zie ik een aantal mogelijkheden die minder impact hebben dan uw eigen voorstel, waarin ik geprobeerd 

heb mijn probleem niet 1op1 te verschuiven naar een ander. 

 

Op de foto ziet u: 

- in blauw omlijnd de huidige plek voor de rolemmers 

- in rood ziet u de door u beoogde plek voor de rolemmers, op de parkeerplaatsen en pal voor mijn raam 

Alternatief 1 

- Tussen het voetpad en de weg zit een smalle strook groen, precies van rolbak diepte. Huidige clusterplaats tegels 

weg en groen er in, op de nieuwe plek groen er uit, tegels er in. Zou voldoende ruimte tussen de bomen moeten zijn 

voor de bakken en genoeg hoogte om de werken. 

Alternatief 2 

- Op het voetpad aan de kerkelaan. Deze plek is het meest optimaal, maar net ietsje verder weg. 

Alternatief 3 

 - Bij de huidige cluster plaats, maar dan langs de rand. (groen verhuizen). Nadeel, ligt dicht tegen de (zeer 

overzichtelijke en rustige) bocht. 

Alternatief 4 

- Deze parkeer plaats opofferen. Groot genoeg voor aantal bakken in de buurt ( relatief lange plek) kan eventueel 

nog iets vergroot worden voor de bakken), maar geeft slechts op 1 parkeerplek overlast. Geeft nog wel het nadeel 

dat ze nu bij een ander pal voor het raam staan. 

Alternatief 5 

- Strook groen langs de weg vervangen voor tegels voor een rolemmer strook. (oude cluster plek weer groen maken). 

Dit vermijd het parkeerplaats probleem.  

231  Moeilijke plaats vooor mij,ik heb namelijk geen achteruitgang ,die op de Holleweg uitkomt en dus moet ik vanaf de vooorkant 
Heerenweg 115 naar de Bergeonstraat lopen. 
Voor mij is de overkant van de Heerenweg het makkkelijkste! 

H… wordt H… (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

232 H202 Ik wil graag bezwaar maken tegen de ingetekende verzamelplaats voor de afvalbakken. 
Deze is recht voor mijn inrit/uitrit (woning Laarmanstraat 24) 
Ik heb deze in/uitrit ook nodig om mijn auto te parkeren ivm elektrisch opladen van mijn auto op mijn eigen erf. 
Jullie hebben zelf ook aangeven in de uitgangspunten dat niet wordt gekozen direct voor een oprit. 
Een oplossing zou kunnen zijn om deze verzamelplaats minder breed in te tekenen, zodat mijn inrit vrij blijft. 
Evt kan de verzamelplaats ook meer naar links (richting Heerenweg) worden opgeschoven, ten kosten van een stukje 
groenvoorziening. 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
huidige clusterplaats. Deze komt niet voor de oprit en 
zal meer richting de Heerenweg komen te liggen. De 
containers komen overigens niet in het groen te staan 
maar op de weg. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



Dit levert geen nadeel op voor andere bewoners ivm blinde schutting aan die zijde. 
Evt zou verzamelplaats H202 ook makkelijk samengevoegd kunnen worden met verzamelplaats H203 aan de Heerenweg. 
Dit is maar max 20 m verder en is dan helemaal niemand tot last. 

233  omdat de info avond niet doorging wil ik op deze manier aangeven dat er wellicht een betere/handigere verzamelplaats 
denkbaar is voor "ons" rijtje huizen ad Heerenweg, (de oneven nrs). Mijn huis nr is .. en zowel ik zelf als mijn buren hebben 
de containers altijd ad achterkant van onze tuinen/huizen staan, net als ws de meeste mensen in Heiloo. 
Wij hebben ook allemaal een achteruitgang . Het zou dus veel handiger zijn als er (ook) ad achterkant een ophaal plek 
gemaakt zou worden. Bv op een vd parkeerplekken van 't Loo (langs de rij route vd auto's). 
ik heb hier maanden geleden ook over gebeld en toen werd me gezegd dat er altijd ook naar de gunstigste loop route vd 
bewoners gekeken wordt. 
Maar ik vrees dat er nu uitgegaan is vd voordeur. het is ook zo dat een aantal mensen die hun adres op de 
Kennemerstraatweg hebben (hun voorzijde) in onze straat een achterzijde hebben. Zij zetten dus hun container in onze 
straat. 
Dus daarom moet er natuurlijk ook nog een ophaal plek in onze straat zijn, sowieso ook nodig voor de bewoners op de even 
nrs. 

Omdat dit gedeelte van de Heerenweg erg smal is 
hebben we er voor gekozen om niet meer de straat in 
rijden.  
Regelmatig kunnen we niet door de straat omdat deze 
is geblokkeerd met geparkeerde auto’s. Daarom zijn 
de clusterplaatsen aan de kopse kanten gecreëerd.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

234  Enige tijd geleden hebben wij een brief binnen gekregen, waarin stond vermeld dat de clusterplaats van onze rolcontainers 
ging veranderen. Wij wonen op Bosvaren 12 in Heiloo en de clusterplaats is bij ons voor de deur. Wegens chronisch 
lichamelijke problematiek zouden wij de containers daar graag aan willen blijven bieden.  

H… wordt H…. (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

235 H207 Van belang is, dat ik 93 jaar en slecht ter been ben. 
U heeft mij clusterplaats H207  aan het begin van de 
Bergeonstraat toegedacht. Dat is voor mij erg bezwaarlijk 
omdat ik moeilijk 80 tot 100 meter met een container kan sjouwen. 
Kan ik mijn oude clusterplaats aan de overkant van de weg (H206) niet behouden? 

H207 wordt H206 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

236 H583 86 jaar oud, H583 is ver lopen. Verzoek om gebruik te mogen blijven maken clusterplaats van ter hoogte van Butterlaan 28a 
(einde steeg) 

H583 wordt H602. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats  

237 H686 Graag vragen wij u om ons een andere clusterplaats voor onze rolcontainers. 
 
Wij wonen op Oosterzijweg 39 terwijl onze woning aan de achterzijde doorloopt tot aan de Handelsweg. Onze containers zijn 
de achterzijde opgesteld, als zodanig vlakbij de Handelsweg. 
Bijkomende reden is, dat om de clusterplaats aan de Oosterzijweg te gebruiken, we tweemaal met de container een barrage 
moeten nemen of een grasveld oversteken. 
 
Hierom verzoeken wij om gebruik te mogen maken van clusterplaats H688 in plaats van H686. 

H686 wordt H688. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

238  Bij deze stuur ik u onze gezamenlijke zienswijze omtrent de voorgestelde clusterplaatsen H816 tm H821. 
Namens alle bewoners van Laan Eindeloos. 
 
Samenvatting: In de nieuwe situatie zijn de RC-verzamelplaatsen op Laan Eindeloos vanaf de kruising 
Ronde Laan gepositioneerd aan de Zuidzijde, in 6 lange slierten, over 70 meter, 
nagenoeg alle groene bermen benuttend. Wij zijn van mening dat het plaatsen en het 
bestraten van deze clusterplaatsen ernstig afbreuk doen aan de opzet en uitstraling van 
Laan Eindeloos. 

Gesprek gevoerd met indiener zienswijze en 
afgesproken dat onderzocht wordt hoe de druk van 
het aantal rolcontainers (in de nieuwe situatie) aan de 
Laan Eindeloos verminderd kan worden.  
 
Algemeen; 
de grasbermen aan de oneven zijde van Laan 
Eindeloos worden niet verhard t.b.v. het aanbieden 
van rolcontainers er worden markeringen 
(driehoek/pijl) aangebracht op het bestaande 
straatwerk, waar tussen de rolcontainers moeten 
worden opgesteld de tussenruimte tussen de 
rolcontainers bij het aanbieden in de praktijk kleiner is 
dan de genoemde 30 cm achteruit rijden met een 
grote huisvuilwagen willen we niet. In enkele 
bestaande situaties ontkomen we er niet aan, maar 
we willen geen gevaarlijke situatie creëren de 
bestaande parkeerplaatsen die nu worden 'gebruikt' 

Aanpassing ontwerp 



voor het aanbieden van rolcontainers (even zijde Laan 
Eindeloos) in de nieuwe situatie komt te vervallen en 
dat betekent een verlichting van de parkeerdruk. 
 
Dat betekent dat; 
de voorgestelde nieuwe plek voor de clusterplaatsen 
H818, H820 vanwege  
het achteruit moeten rijden' niet wenselijk is, deze 
blijven op de geplande plek de voorgestelde nieuwe 
plek voor clusterplaats H816 een verplaatsing van het 
probleem is en de bewoners van de Rondelaan hier  
bezwaar tegen zullen maken de voorgestelde 
clusterplaatsen H814 en H815 beide worden 
uitgebreid met resp. 8 en 6 plekken wij de bewoners 
van de Rondelaan 39 en 41 / Binnenhof 15 t/m 20 
vragen om clusterplaats H814 te gaan gebruiken aan 
de bewoners van Tuinenhof 11 t/m 14 / Rondelaan 
113 en 115 wordt gevraagd de rolcontainers op 
clusterplaats H815 aan te bieden 
Laan Eindeloos met 14 rolcontainers wordt ontlast tot 
(in theorie) 68 stuks rolcontainers; H816-12 stuks , 
H817-10 stuks, H818-9 stuks, H819-12 stuks, H820-12 
stuks en H821-13 stuks.  
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 
Reactie via mail op e-mail d.d. 23 april 2020 inzake 
(vervolg) zienswijze clusterplaaten Laan 
Eindeloos/Rondelaan H814 t/ H821. 
 
Algemeen 
Met het aanzien van Laan Eindeloos zit het wel goed, 
er worden geen structurele zaken (grasberm wordt 
geen bestrating) veranderd in de openbare ruimte. Er 
zullen gedurende één avond en een dag(deel) per 
week rolcontainers worden aangeboden om te legen. 
In de praktijk blijkt dat het overgrote deel van 
geleegde rolcontainers direct/of snel worden 
opgehaald. Als blijkt dat containers te vroeg worden 
aangeboden of te lang blijven staan zullen we (indien 
nodig met handhaving) inwoners hierop aanspreken.  
 
Met stormachtige wind kunnen er (lege) rolcontainers 
omvallen, onze jarenlange ervaring in Castricum is dat 
dit geen schade aan bomen veroorzaakt. Ook door het 
optillen van rolcontainers met een zijlader hebben wij 
(in de 10 jaar dat we met zijladers werken in 
Castricum) nimmer schade veroorzaakt. 
 
Uw voorstel 



Uw visie ‘eigen bak, eigen straat’ vind ik te kort door 
de bocht. In de huidige situatie staan de rolcontainers 
die u weg wilt hebben ook in de Laan Eindeloos. In al 
die jaren dat ze daar worden aangeboden is er (voor 
zover ik heb kunnen nagaan) geen probleem van 
gemaakt.  
Ja, de situatie wordt anders en worden er andere 
clusterplaatsen aangewezen, omdat wij gaan 
inzamelen met zijladers en de rolcontainers naast 
elkaar moeten worden aangeboden.  
 
Zoals afgesproken hebben we daar naar gekeken en 
hebben we er voor gezorgd dat 14 rolcontainers niet 
meer in de Laan Eindeloos worden aangeboden. Het is 
een wijziging die, van de inwoners die het betreft, 
gevraagd kan worden.  
 
Het nieuwe voorstel is niet realistisch. We kunnen van 
inwoners vragen dat zij verder moeten lopen voor het 
aanbieden van de rolcontainer. Maar met uw voorstel 
moeten de bewoners van Rondelaan, Binnenhof en 
Tuinenhof wel erg ver lopen om de rolcontainer aan te 
bieden. 

239  via een onverwachte zijde ontving ik een signaal dat er plannen zijn om op het parkeervak naast Lijsterbes 51 een 
clusterplaats te plaatsen. 
Er is een, voor de gemeente, echter betere en goedkopere oplossing; 
-Midden tussen de rij kortgeleden parkeervakken, naast het stroomhuisje, is een prima opstelplaats.  
-Op doorrij route voor de ophalers.  
-Daarmee wordt het doel bereikt om minder drukte op de bestaande clusterplaats plekken te krijgen. 
Waarschijnlijk is er nog niet binnen de gemeente onderling afgestemd over het eerder vastgestelde andere beleid. 
Heel bewust is eerder binnen de gemeente besloten, om juist niet bij de fraaie entree van de wijk, bij het witte huis en de 
hoekwoning, een afvalbakken opslag te doen. Recent heb ik een beleidsbericht ontvangen waarin het belang van juist deze 
zichtplek met beplanting nog eens werd aangegeven. Blijkbaar wordt er binnen de gemeente veel belang gehecht aan deze 
stedebouwkundige zichtlocatie. Niet zonder reden staat juist deze entree ook steevast afgebeeld op berichten en publicaties. 
Zoals je waarschijnlijk weet, wordt door huisnr. 49 stelselmatig op de straat en vaak op deze hoek geparkeerd. Dat is 
verkeersgevaarlijk, maar er wordt nog niet opgetreden. Bewoners hebben een woonerf status aangevraagd, ondertekend 
door vrijwel alle bewoners.  
De vuilniswagen kan door zijn parkeergedrag de bocht niet maken, en moet achteruit terug steken vanwege het 
parkeergedrag van deze bewoner. Afgelopen week heeft de ophaaldienst zelfs foto's gemaakt en ongetwijfeld naar jullie 
afdeling gestuurd met een tijdsclaim. 
Er is dus een prima alternatief ; een opstelplek nabij het stroomhuisje, notabene in de rijrichting, zodat de ophaaldienst in 1 
vloeiende rijrichting erlangs kan. en tevens op de meest gerieflijke loopafstand voor deze deelgroep van woningen. 
Daarom vraag ik je vriendelijk om de afvalbakken opstelplaats te maken daar waar het het meest logisch is en het minste 
overlast veroorzaakt; tussen de rij parkeervakken nabij het stroomhuisje. en vooral NIET bij deze hoekwoning Lijsterbes 51.  

Op locatie met indiener zienswijze gesproken:  
Naast het transformatorhuisje komt een opstelplek.  
Naast huisnummer 51 komt te vervallen.  

Aanpassing ontwerp 

240 H006 Hierbij maken we graag gebruik van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de voorgestelde positie van de 
clusterplaats H006. We zijn het niet eens met het voorstel om de volgende redenen: 
• De voorgestelde clusterplaats is gesitueerd op parkeerplaatsen en voldoet hiermee niet aan door de gemeente gestelde 
voorwaarden. 
• De parkeerplaatsen worden intensief gebruikt door ons als omwonenden en ook onze gasten/bezoekers (foto 1,2,3). 
• Het aantal geplande containers op deze clusterplaats neemt 2 parkeerplekken in beslag. Ervaring leert dat containers vaak 
een dag eerder dan de ophaaldag worden geplaatst en een dag later dan de ophaaldag worden verwijderd. Als er al 1 

Om de clusterplaatsen H007 en H005 te ontlasten is er 
voor deze oplossing gekozen. 
De clusterplaats wordt verschoven recht tegenover 
het fietspad zodat er niet direct zicht op is. De 
huisnummers 2 en 77 worden bij H005 gevoegd zodat 
er een evenredige verdeling is en er maar 1 
parkeerplaats hoeft worden gebruikt. 

Aanpassing ontwerp 



afvalbak wordt vergeten of vanwege afwezigheid laten staan, kan er al geen gebruik worden gemaakt van een parkeerplaats. 
Dit geeft een extra verhoogde overlast voor ons als bewoners m.b.t. de parkeergelegenheden. 
Volgens onze benadering zijn er alternatieve mogelijkheden beschikbaar welke minder overlast veroorzaken voor bewoners: 
• Naast de huidige clusterplaats (foto 5 en 6) zijn er volop parkeerplaatsen welke niet of nauwelijks gebruikt worden als 
parkeergelegenheid. 
• De huidige clusterplaats (H005, foto 4) kan aangepast worden om meer afvalbakken kwijt te kunnen als nu in het voorstel 
staat ingepland. Binnen de huidige bestrating wordt nu momenteel ook voor 16 afvalbakken toegepast. De bestrating kan 
smaller worden gemaakt t.o.v. de huidige breedte. Hiermee is het ook mogelijk de huidige hoeveelheid groen te 
behouden/terug te brengen. 
• Clusterplaats H005 is momenteel al in gebruik. Omwonenden en bewoners zijn gewend aan deze bestaande situatie. 
Met deze herziening willen we graag verwachtte parkeerproblemen (en potentiële discussies in de buurt) voorkomen en een 
houdbare oplossing bieden binnen de gestelde voorwaarden. 
We zien graag uw reactie tegemoet, 
Met vriendelijke groet, 
Fam., de Houtwal .. 
Fam., De Houtwal .. 
Fam., De Houtwal .. 
Fam. , De Houtwal .. 
Fam., De Houtwal .. 

 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
  

241 H706 Naar aanleiding van uw brief van 27 februari 2020, m.b.t. voorstel clusterplaats van uw rolcontainer, willen wij bezwaar 
maken tegen het voornemen de containers aan te bieden aan de Groenelaan voor nummer 7. De clusterplaats H706 
ontneemt twee parkeerplaatsen in een straat waar parkeerplaatsen toch al dun gezaaid zijn, zeker ’s avonds. En ook bij 
gering aanbod van rolcontainers moeten twee auto’s elders worden geparkeerd. 
Afhankelijk hoe de vuilniswagen de Groenelaan in komt rijden (voor of achteruit) zouden wij een alternatief willen 
voorstellen. 
1. Aan de even zijde van de straat: naast het speeltuintje. Het speeltuintje is door een stoep, een hek en een heg 
gescheiden van deze locatie.  De op de tekening ook benoemde locatie H707 zou ook naar deze kant kunnen worden 
verplaatst. In beide gevallen staan de rolcontainers dan naast een heg. 
2. Aan de oneven zijde van de straat: de locatie H707 is naast een heg. Direct naast de locatie H707, en voor de heg is 
voldoende ruimte om ook de rolcontainers van H706 te plaatsen. Voordeel is ook dat hier dan slechts een parkeerplaats 
wordt onttrokken én dat de rolcontainers minder hinder op de rijweg geven. 
Optie 2. heeft daarmee zeker onze voorkeur. Zie ook bijgevoegd beeld: de bovenste twee foto’s zijn van de locatie H707, de 
onderste van locatie H706. 

Vanwege de parkeerdruk gaan we mee in het 
voorstel. Clusterplaats H707 wordt samengevoegd 
met H706. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 

Aanpassing ontwerp 

242 H442 Ingediend namens 32 omwonenden. 
Wij begrijpen dat het niet eenvoudig is om voldoende clusterplaatsen te vinden in Vredenoord, maar met de keuze van 
clusterplaats H442 kunnen wij niet instemmen. 
En wel om de volgende redenen: 
* Het gaat om 23 containers die tegen een groenstrook geplaatst moeten worden. 
Daardoor wordt de afstand tussen de rolcontainers en de voor de garages geplaatste auto’s aanzienlijk krapper voor het 
verkeer van en naar het gezamenlijke plein.  
* De vuilniswagen die de rolcontainers gaat legen is 2,55 meter breed, de rolcontainer 80 cm diep en de hef-arm van de 
vuilniswagen heeft minimaal 1 meter nodig. Totaal is dat een afstand van 4,35 meter. De kans dat de vuilniswagen de voor de 
garages van 56, 57, 58 en 59 geparkeerde auto’s beschadigt is reëel. ( 2 van de 4  auto’s staan altijd voor de garage) 
* Als de vuilniswagen de rolcontainers gaat legen, blokkeert de vuilniswagen de doorgang van en naar het plein. De duur van 
het legen van de containers zal langer duren dan in de huidige situatie, hetgeen voor oponthoud zorgt voor degenen die het 
plein op of af willen. 
* Daarnaast vinden wij dat aan één van de voorwaarden die het college heeft gesteld dat de verzamelplaats niet voor een 
inrit, carport of garage mag liggen, niet is voldaan.  
Wij veronderstellen dat het dan zeker niet op de toegang naar de achterzijden/garages mag liggen van 36 woningen. 
Wij stellen dan ook voor om clusterplaats H442 te laten vervallen. 

Akkoord met het opheffen van clusterplaats H442.  
Ook akkoord met de aangegeven wijzigingen A t/m E, 
zoals vermeld in de zienswijze. De opmerking over 
plaats D zal worden meegenomen bij de aanleg. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. 

Aanpassing ontwerp 



Na bestudering van de regels voor verzamelplaatsen (clusterplaatsen), zien wij een redelijk alternatief, zij het dat die niet op 
één clusterplaats gerealiseerd kan worden.   
Er van uitgaande dat er voor iedere rolcontainer een plek van 1m breed nodig is, zien wij mogelijkheden op vijf plaatsen, 
binnen een redelijke afstand van de betreffende woningen. 
Het gaat om de volgende plaatsen, met daarbij de huisnummers voor de rolcontainers genoemd: 
A. op de plaats waar nu de rolcontainers staan, achter de garage van nr.56, is ruimte voor  3  rolcontainers, zij het in een 
flauwe bocht (nrs. 58 t/m 60). 
B. op de stoep bij nr. 55 kunnen samen 3 rolcontainers staan,  terwijl de ingang naar de voordeur vrij blijft en de stoep 
toegankelijk, ook voor rolstoelen e.d. (nrs. 50 t/m 52). 
C. aan de westkant van het pad naast nr. 183, in het verlengde van H443, kunnen  voor de bocht  6  rolcontainers staan ( 
nrs.53 t/m 57 + 61 ).  
D. op clusterplaats H441 gaat een deel van de daar geplande rolcontainers weg en komen er 12  rolcontainers te staan nrs. 38 
t/m 49). 
E. aan het Zevenhuizen, achter nr. 27 t/m 30 komen 7 rolcontainers van H 441 (nrs. 31 t/m 37) en en de andere 7 
rolcontainers (nrs. 62 t/m 66) te staan. 
Ten aanzien van de in de zienswijze voorgestelde plaats D, zijn door de bewoners aan het Zevenhuizen is de volgende 
opmerking gemaakt: 
Plaats D.  moet niet te dicht op op het T-stuk staan tegenover de ingang naar de sportvelden en -hal zodat het zicht vrij blijft 
voor het verkeer. Nu leidt dat soms al tot gevaarlijke situaties voor m.n. kinderen die over willen steken of de vuilniswagen 
willen passeren. 
Door de keuze van de alternatieve clusterplaatsen betekent het wel dat een aantal mensen wat verder moeten lopen, maar 
zeker binnen de door het college gestelde grenzen. 
Daarnaast hoeft met dit voorstel de vuilniswagen niet zijn route te wijzigen. 

243 H162 Middels deze mail wil ik graag bezwaar maken (zienswijze kan worden ingediend tot 11 april a.s.) tegen de aangewezen 
clusterplaats. Wij wonen op de Schapenweijdt ... Wij krijgen nu clusterplaats H162 toegewezen in de nieuwe situatie. Op dit 
moment zetten wij wekelijks de rolcontainer op H163 neer, wat echt op 10 meter van (de voorzijde van) ons huis is (waar 
onze rolcontainers in de voortuin staan).  
Derhalve wil ik graag het verzoek indienen om ook in de nieuwe situatie de rolcontainer te plaatsen op H163 (zie hiervoor 
ook clusterplaatsen kaart 167 welke is meegestuurd bij de brief. Ik ben zelf werkzaam in de horeca en ben de avond ervoor te 
laat thuis om de container buiten te zetten en de ochtend zelf nog niet vroeg genoeg op om dit te doen. Dit komt er dus op 
neer dat mijn vrouw dit moet doen, wat voor haar fysiek best zwaar is. Elke meter dichterbij de standplaats van onze 
rolcontainers is dus meegenomen. Graag dus de huidige plaats handhaven. 

H162 wordt H163. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  
 

Aanpassing 
clusterplaats 

244 H716 In reactie op uw schrijven d.d. 27 februari jl.  willen wij u graag laten weten dat wij het niet eens zijn met de door u 
aangewezen clusterplaats en willen u hierbij tevens een alternatief voorstel doen. 
Wat ons betreft is het meest logisch om te kiezen voor een plek: 
A. die nu ook al jaren als zodanig gebruikt wordt, de hele buurt aan gewend is en mensen tevreden mee zijn zoals het nu is,  
of anders 
B. de parkeerplaats die nu het minst gebruikt wordt 
Bijgaand treft u aan: 
• overzicht clusterplaatsen kaart 130 met daarop voor plaats H716 in rood aangegeven met een 
o  A onze voorkeursplaats = huidige situatie, en  
o  B een eventueel alternatieve plaats  
• foto van huidige situatie als bewijsvoering van huidige situatie 
In uw voorwaarden voor clusterplaatsen op https://www.heiloo.nl/index.php?id=4328&MP=1686-1687 geeft u aan dat er 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande verzamelplaatsen voor rolcontainers. Wij zouden dan ook graag 
zien dat de plek die nu al jaren gebruikt wordt als clusterplaats voor de afvalbakken gehandhaafd blijft (A). Dit zorgt voor de 
minste misverstanden, verwarring, irritatie, etc., is zeer goed te bereiken voor iedereen en op zeer redelijke loopafstand van 
alle betrokken huishoudens (277-279-281-283-285). Deze plaats (A) voldoet aan alle gestelde voorwaarden die u op 
voornoemde webpagina aangeeft. 
Mocht u toch van mening zijn dat deze plek niet meer geschikt zou zijn, dan vernemen wij van u graag waarom. U zou daarbij 
de plek die met B op bijgaande is aangegeven kunnen overwegen. Deze parkeerplek wordt veel minder intensief gebruikt dan 

Akkoord optie A.  Clusterplaats H714 wordt  hierbij 
gevoegd zodat de nummers … en … ook hun 
rolcontainer hier kunnen zetten. 
Een aantal bewoners heeft een andere clusterplaats 
gevraagd en gekregen, aan de achterzijde, op de 
Werkendelslaan. De clusterplaats wordt dus kleiner 
dan oorspronkelijk ingetekend. 
 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing ontwerp 



de plek die u nu aangewezen heeft, en ongeveer net zo weinig als de plek die nu gebruikt wordt voor de afvalbakken (A), 
omdat deze voor inparkerende auto's wat lastiger/ongunstiger is (maar prima bereikbaar voor rolcontainers of een 
afvalwagen). Bovendien kunnen deze bewoners ((281-279-277) ook aan de achterzijde van hun woning parkeren, wij niet 
(283). 
Eigenlijk alles behalve de plek die u nu heeft aangegeven, aangezien deze plek zeer intensief gebruikt wordt voor parkeren. 

245  In de brief van 27 februari 2020 is aangegeven dat de clusterplaats voor rolcontainers voor het huis van Westerweg .. in 
Heiloo ingedeeld is. In overleg met de buren van Westerweg .., is het een betere optie om deze clusterplaats te verplaatsen 
naar de parkeerplek voor mijn huis, Westerweg ... De familie … stuurt u ook een bericht hierover. 

De clusterplaats wordt verplaatst voor nummer 57.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. ME 

Aanpassing ontwerp 

246  Wij hebben geen achteruitgang en zouden dan de Commandeurslaan uit moeten lopen, dan nog een stuk naar rechts waar 
de clusterplaats van de afval emmers is. 
Twee maal 80 plus boven, in mijn geval bijna 80 jaar met tweekunst knieën. 
Hoe wilt U dat ik dit doe? Ik spreek nu voor mij zelf, terwijl er een clusterplaats bij ons aan de overkant is. 

H… wordt H… (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

247 H612 Ik wil graag een verzoek indienen om onze toewijzing van clusterplaats H436 te herzien en te wijzigen in clusterplaats H612.  
Rede hiervoor is dat onze afvalcontainers aan de voorkant van ons huis staan omdat de achtertuin te klein is om de 
afvalcontainers te plaatsen. Hierdoor is de clusterplaats H612 praktisch naast ons huis waar wij nu ook altijd al de containers 
plaatsen. 

H162 wordt H436. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

248 H201 Kan de clusterplaats nr. H201 30 stappen verder naar het Looplein verplaatst worden. Dit is ook een clusterplaats.  
Er is daar ruimte genoeg voor alle soorten bakken en de vuilniswagen kan daar goed parkeren. 
Het voetpad van clusterplaats H201 is smal en de vuilnis bakken blijven meestal staan tot rond 16.00 uur. Mensen met 
kinderwagen of rollator moeten dan over de weg. Helaas staan voor deze clusterplaats ook regelmatig auto’s geparkeerd. 
Ook komen er veel auto door de binnenbocht vanuit de Aostastraat de bocht door naar de Heerenweg. 
Een gevaarlijke situatie. 

De clusterplaats komt op exact dezelfde plek als nu, 
geen wijziging. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

249 H276 
en 
H275 

Bij H276 staat een boom en lantaarnpaal. Ik denk te weinig ruimte? 
Voorstel: zelfde plek plus  extra plek voor nrs.6-8. 
Hierdoor kan de De Wildtlaan ook op kleine plek blijven. 
Er zijn diverse mensen met 2 groene bakken. 
Dicht bij vijfhoek van Vladerackenl/de De Wildtl/Trompenburg lijkt 
mij niet veilig, zeer druk ivb school en afsluiting Bayershofweg. 
Vandaar de visuele verhoging.[voorheen grote punaise]. 
Clustepl. H275. Waarom daar? 
Na ruim 12 jaar respectloos kapot rijden van plantsoen door 
bedrijfswagens en aanhangers van het  tuinbedrijf Trompenburg1[heeft bedrijfspand plus loods Handelsweg]! 
is kortgeleden alles opgeknapt door de gemeente.[kosten voor de gemeenschap] 
Juridisch handhaver Jody van Ooyen weet hier alles van! 
U begrijpt dat het wel triest en schokkend is dat uitgerekend hiervoor door  
u is gekozen. De zorg is dat het plantsoen wederom gebruikt gaat worden 
als privé-parkeerplaats zoals de afgelopen twaalf jaar. 
Voorstel: zelfde plek maar dan breder [staan meestal maar 2 auto's op parkeerterrein], 
of voor Trompenburg nr.2. 

Er komt een extra plek voor de huisnummers 6 t/m 8 
en 7 t/m 11.Dit ontlast H276. 
H275 komt op dezelfde plek, gebruikmakend van 2 
parkeerplaatsen. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze. 

Aanpassing ontwerp 

250 H874 In het voorstel, en zoals afgebeeld in de originele bijlage (overzicht kaart nummer 99), is clusterplaats H874 (tegenover 
Holleweg 85) over de gehele breedte gesitueerd aan de achterzijde van het perceel horende bij Heerenweg ... 
Met dit voorstel wordt onze carport, de toegang tot onze garage en de primaire toegang tot onze achtertuin geblokkeerd. 
Hiermee is het voorstel in strijd met de Clusterplaats criteria, zoals omschreven op www.heiloo.nl/afval. Specifiek de eerste 
paragraaf: Voorkomen van Hinder, waar onder sub 3 vermeld word: "De Clusterplaats ligt niet voor een inrit, carport of 
garage.” 
In bijgevoegde bijlage vind u 4 foto-schetsen en fotokopieën van de situatie: 
1. Fotoschets van huidige clusterplaats voorstel 
2. Foto Originele clusterplaats kaart (nummer 99) 
3. Fotoschets van volledige achterzijde van Heerenweg .. en ...  
4. Bewerkte clusterplaats kaart met nieuw voorstel 
Op blad 1 en 2 is uitgebeeld hoe de clusterplaats voorstel onze toegang tot carport, garage en tuin zou belemmeren. 

De clusterplaats komt niet voor de carport. Bij het 
aangeven van de clusterplaats wordt d.m.v. 
markeringen de carport vrijgehouden.  
De clusterplaats wordt dus in 2 stukken geknipt zoals 
voorgesteld. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 



Ten behoeve van de foto op Blad 3 hebben we onze beide voertuigen even verplaatst. Onze privé auto’s staan normaal 
standaard onder de carport en aan de achterwand van de tuin. 
Onze zienswijze is om de clusterplaats H874 te splitsen, wij nemen aan in H874 en H875. Waarbij op iedere locatie dan 
voldoende plaats is om 5 rolcontainers te plaatsen. Deze bevinden zich dan links en rechts van de opening van de Carport aan 
de achterzijde van perceel Heerenweg ... 
H874 omvat dan Heerenweg 81, 83 en 85 en Holleweg 81 en 83. 
H875 omvat dan Heerenweg 87, 89 en 91 en Holleweg 85 en 87. 
In dat geval hoeven wij maar 1 voertuig te verplaatsen ten behoeve van de afvalophaaldienst en blijft de toegang tot onze 
tuin vrij. 

251 H187 Volgens mij is  de aangewezen ruimte H187  niet ruim genoeg voor de ongeveer 25 rolcontainers van aanwonenden. 
Tevens zal het problemen opleveren voor geparkeerde auto’s.  

In het nieuwe grondstoffenplan komt er een nieuwe 
ondergrondse container op de Aostastraat voor 
restafval. H187 is dan voldoende ruim.  
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

252  Het is onrealistisch om te verwachten dat alle rolcontainers naast elkaar worden geplaatst. Op de Heerenweg is een groot 
tekort aan parkeerplaatsen. Dat heeft als gevolg dat het onmogelijk is om op cluster H607 alle containers naast elkaar te 
plaatsen, omdat dat simpelweg niet past. 
Door dit te eisen zal het tekort aan parkeerplaatsen toe nemen. De maatregel lost een probleem op dat er niet is, terwijl het 
meer problemen creëert. 

Containers moeten ergens staan. Op de ophaaldag 
kan er niet geparkeerd worden, op alle andere dagen 
van de week wel. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

253 H371 Hierbij wil ik u laten weten, dat ik bezwaar heb tegen de voorgestelde clusterplaats. 
De voorgestelde clusterplaats H 371 van de rolcontainers is voor ons huis op Harrelaeers .. in Heiloo. 
Mogelijk ondervinden wij last bij  het uitrijden van de auto. 
In dit voorstel heeft een aantal huizen direct zicht op de plaats. 
Plek H373 staat meestal vol met geparkeerde auto's, zodat het niet goed mogelijk is daar de rolemmers te plaatsen. 
 Naar mijn inzicht is het binnen de voorschriften goed mogelijk om u een alternatief te bieden. 
 De alternatieve clusterplaats zou op de gemeentelijke groenstrook direct bij binnenkomst van de Harrelaers aan de 
rechterkant kunnen. 
Hierbij heeft de gekozen plek drie voordelen. 
Deze plek heeft een groter oppervlak en zou geschikt zijn voor combinatie van H371 en H373. 
Deze plek in voor alle betrokken  huizen veel minder in het zicht.  
De vulcontainerwagen heeft dan ook een stop minder, wat tijdwinst kan opleveren. 

De weg is breed genoeg. De containers kunnen op het 
gras worden opgesteld. 
Plek H373 blijft ook gehandhaafd. Dat is nu ook al de 
opstelplek. 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Geen aanpassing 

254  Beoogde clusterplaats is een eind lopen. Oudere mensen, vooral met de grijze bak is dit te ver. Verzoek gebruik te mogen 
maken van clusterplaats schuin tegenover voorkant woning. 

H… wordt H…. (conform voorstel) 
Per mail medegedeeld aan indiener zienswijze.  

Aanpassing 
clusterplaats 

 


