
reg.nr. locatie reactie

148190 Brinkerhof Hierbij maak ik bezwaar tegen het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer 

tegenover huisnr 85. De reden hiervan veel geluidsoverlast , meer auto,s ivm het 

storten vuil . Geluidsoverlast van vrachtwagens die de container legen! Brinkerhof 

aan het einde van de straat Het Hoge ligt. Landelijk er staan veel bomen en is een 

rustig gelegen begin van het landgoed Hackfort. Een ondergrondse vuilcontainer is 

hier na mijn mening en de medebewoners van de Brinkerhof 85,87,89,91 en 93 niet 

op de plek!

148309 Brinkerhof Los van de verkeersveiligheid die na plaatsing ernstig onderdruk komt te staan, zou 

ik graag willen vernemen welke andere plekken in overweging zijn genomen.

Mijns inziens is een plek op de parkeerplaats naast Hoetinkhof 213 / 215 evengoed 

zo niet beter. (plek waar ook de bladkorven worden geplaatst.)

Of de toegangsweg naar de voormalige zuiveringsinstallatie (nu zonnepark) of aan 

het eind van de asfaltweg op het Brinkerhof, in ieder geval een plek waar de 

omwonenden de minste/geen overlast zullen ervaren en de verkeersveiligheid niet 

in het geding komt.

148444 Brinkerhof Hierbij een reactie van Vordens Belang aangaande het bericht (Contact 13 

september jl) m.b.t. het plaatsen van afvalcontainers tegenover de woning 

Brinkerhof 85.

Hoe kan het toch zijn dat een gemeente, die vol is van participatie, dit publiceert 

zónder de omwonenden of Vordens Belang te informeren? Welke alternatieven zijn 

in het traject genoemd?

148989 Brinkerhof Er zijn verschillende redenen waarom het voor ons onbegrijpelijk is dat er is gekozen voor 

de locatie Brinkerhof 85. Ten eerste voldoet de locatie niet aan de criteria die vermeld 

staan in het stuk ‘Nadere regels locaties’. De verkeersveiligheid komt ernstig in het geding. 

De containers worden aan een doodlopende straat geplaatst, waardoor verkeer altijd zal 

moeten keren wat een onveilige situatie oplevert. Daarnaast zijn er onvoldoende 

parkeervoorzieningen. Het is aannemelijk is dat de oprit van Brinkerhof 85 met regelmaat 

geblokkeerd zal worden door mensen die afval brengen en door de afvalwagen die komt 

ledigen, wat overlast voor de omgeving geeft.  Samengevat op basis van verkeersveiligheid, 

doorstroming, derving van woongenot en waardedaling, beperkt bereik met de gekozen 

locatie en vraagtekens bij de gevolgde procedure denken wij niet dat Brinkerhof 85 de 

juiste locatie is.

148982/

149011

Brinkerhof plaatsing van containers recht voor mijn woning en oprit is  niet de juiste plaats. De 

verkeersveiligheid komt in het geding door beperkte doorstroming, geen parkeercapaciteit 

tec. Het bereik met plaatsing van de containers op deze locatie en daarmee de winst die 

behaald gaat worden is zeer gering. het is mij nog steeds niet duidelijk op grond waarvan 

plaatsing hier is gekozen. Daarnaast verwacht ik dat door plaatsing tegenover mijn woning 

mij veel overlast gaat komen door toenemend verkeer en drukte wat mijn al slechte 

gezondheid en rust niet ten goede komt. 

149520 Brinkerhof Bij de bepaling van de locatie is geen transparant proces gevolgd en is geen rekening 

gehouden met de wensen en behoeften van bewoners. Het is onduidelijk of gedurende 

het proces de juiste overwegingen gemaakt zijn op gerechtvaardigde gronden, omdat 

kennelijk elke vorm van schriftelijke memoires, notulen of andere notities rondom het 

proces van locatiekeuze en toetsing van de criteria ontbreekt en zoals aangegeven niet 

zijn opgesteld. Het aanwijzen en openen van een nieuwe locatie aan de Brinkerhof 85 in 

Vorden is niet gebaseerd op de onderzoeksbevindingen en adviezen zoals gesteld in 

het rapport ‘Aanpak bijplaatsingen’ van Cluster Buiten d.d. Oktober 2021. Aan 

belanghebbenden is onvoldoende transparant en eenduidig gecommuniceerd over de 

procedure. 

148161 de Eiken Wij maken dan ook ernstig bezwaar tegen de realisatie van deze twee 

containeropstellingen, spelende kinderen en tevreden bewoners in een rustige 

schone wijk, een prachtig natuurlijke omgeving, rust en ruimte waardoor een fijn 

woongenot zijn momenteel de ingrediënten van het “paradijs.” Dit laatste lijkt in 

toenemende mate te worden aangetast door dit soort ondoordachte plannenmakerij. 

Het resultaat van dit voornemen zal oa een regelmatig stinkende en ronkende 

dieselvrachtauto zijn, rijdend en manoeuvrerend op hiervoor ongeschikte wegen en 

infrastructuur, de gebruikers met hun stationair draaiende auto’s, het vuil in-, en 

zwerfvuil rond deze lokatie, geluidoverlast tijdens met name de rustige avond en 

ochtendmomenten enzovoorts

148364 de eiken Niet doen! Geeft veel verkeersoverlast . Gevaarlijk kleine kinderen! Beter idee begin 

Oltmanstraat Kastanjelaan. Hoeft men niet de hele wijk door te rijden
148443 de eiken De eiken is een rustige straat waar alleen aanwonende doorheen rijden, de plek 

veroorzaakt overlast in de gehele straat, men moet ervoor omrijden, het is een stuk 

onveilige voor de kinderen en de honden die hier altijd spelen en lopen, deze plek 

geeft meer milieuvervuiling en trekt het ongedierte van de weilanden en de sloot 

meer de wijk in., de plek aan het eind van de Kastanjelaan los je de meeste van 

deze problemen mee op, dus een veel betere plaats om iets neer te zetten. Tevens 

zijn alle andere plekken waar containers op een later tijdstip bijgeplaatst zijn aan 

een weg waar men langs rijdt.De eiken behoort niet tot zo een weg, maar de 

Kastanjelaan wel. 

Inspraakreacties voorgenomen aanwijsbesluit ondergrondse afvalcontainers



148480 de Eiken We zijn tegen de plaatsing van de ondergrondse verzamelcontainers aan De Eiken. In onze 

ogen zou een plek aan Kastanjelaan beter zijn omdat dat een doorgaande weg is. Ook in de 

winter is die goed begaanbaar omdat die gestrooid wordt. Op De Eiken wordt niet 

gestrooid tegen gladheid. De Eiken is nu een rustige weg, dat wordt veel drukker

148556 de eiken Aan de Bronkhorsterweg staat al 1 ondergrondse container voor restafval plaats er 

hier een tweede container naast deze plek is voor iedereen goed bereikbaar en de 

buurt is dan zeer tevreden. 

148619 de eiken De door de gemeente aangewezen plek voor extra ondergrondse containers voor rest afval 

en PDM is geen strategisch goed gekozen locatie. De Eiken is een rustige woonstraat met 

alleen bestemmingsverkeer van en voor aanwonenden. Er zijn in Steenderen betere/ 

logischere / centraler gelegen, etc. locaties aan te wijzen. Aan de Eiken is een speelveld, 

een honden uitlaatplaats, onoverzichtelijke verbindingspaden tussen de woonstraten. Het 

komt de veiligheid niet ten goede en doet wel degelijk afbreuk aan het woongenot, door 

elke vorm van overlast in deze rustige woonstraat. Ik wil als buurtbewoner met de 

gemeente in gesprek.

Ik verneem van u.

148738 de eiken In reactie op het voornemen om een ondergrondse container te plaatsen tegenover mijn 

woning, laat ik weten hier bezwaar tegen te hebben.

Mijn grootste punt is dat dit veel verkeer oplevert in een nu rustige woonwijk. De Eiken is 

nu een weg voor aanwonenden en bestemmingsverkeer. Er fietsen en rennen veel kinderen 

naar het trapveldje waaraan de container geplaatst wordt. Dit komt de veiligheid niet ten 
148813 de eiken Wij vinden het fijn dat de gemeente denkt over het plaatsen van nieuwe ondergrondse 

afvalcontainers. De locatie vinden wij echter niet wenselijk. Op dit moment komt er alleen 

bestemmingsverkeer voorbij. Het is geen doorgaande weg zoals de Kastanjelaan. Door het 

plaatsen van de containers neemt het aantal verkeersbewegingen van gemotoriseerd 

verkeer toe. Mensen verzamelen namelijk meerdere afvalzakken, zodat ze maar een paar 

keer per maand naar de container hoeven te gaan en pakken hierdoor dan ook sneller de 

auto. 

148903 de eiken Waarom maakt de gemeente Bronckhorst niet betere afspraken met de afvoerende partij? 

Wat maakt dat het gemeentebestuur, ondanks dat er geen veranderingen zijn in 

omschreven situatie, De Eiken anders ziet/benadert? Nu wel voorzieningen voor mensen 

die niet aanwonend zijn. Waarom kiest de gemeente Bronckhorst niet voor uitbreiding van 

het bestaande milieupark zoals bijvoorbeeld die aan de H. Addinkstraat? Waarom wordt 

niet gekozen voor een locatie in de nabijheid van de COOP Aalderink. Hier stonden in het 

verleden ook glasbakken.

Mogelijke optie is het marktplein/Burgemeester Buddinghplein. Vrijdags markt en 

opstelplaats chemokar.

148990 De eiken De straat De Eiken is een onoverzichtelijke straat op diverse hoeken. De straat heeft 

scherpe 90 graden bochten en doordat er veel hagen staan is er te weinig overzicht. 

Wanneer de containers hier geplaatst worden, komt er nog meer verkeer door. 

Daarnaast moeten de mensen uit de omgeving speciaal naar De Eiken toe rijden; 

het is geen doorgaande weg waar je langskomt wanneer je ergens naartoe gaat. 

Een andere zorg is daarbij dat wanneer de containers niet tijdig geleegd worden, er 

vuilniszakken naast de containers worden gezet.

148496/148497de Eiken De nu aangewezen locatie ligt diep in de woonwijk aan een rondlopende weg waarvoor je 

als verkeersdeelnemer een trottoir oversteekt om de straat in te rijden. In onze wijk en 

specifiek over De Eiken lopen, rennen en fietsen veel kinderen. Het omrijden door De Eiken 

van wijk-/dorpsbewoners brengt onnodig verkeersoverlast mee op De Eiken. Waar wij ook 

langs milieuparkjes of ondergrondse verzamelcontainers lopen, altijd ruik je ze. Dat zal met 

deze ondergrondse verzamelcontainers niet anders zijn. Er vanuit gaande dat de 

ondergrondse verzamelcontainers echt noodzakelijk zijn in onze wijk: is het dan niet veel 

logischer de verzamelcontainers te plaatsen aan de Kastanjelaan aan de kant van de J.F. 

Oltmansstraat, waar wijk- en dorpsbewoners toch langs komen als ze de wijk in- of 

uitrijden? Dat is veel veiliger en geeft minder verkeersbewegingen

148426 de eiken Hierbij geven we aan tegen dit voornemen te zijn. Onze redenen zijn:

1. het brengt veel extra verkeer door onze straat. Dat is ons inziens onnodig. 

Wijkbewoners rijden allemaal via de Kastanjelaan om de wijk in of uit te rijden. Dan 

is het logischer om de containers aan de Kastanjelaan aan de kant van de 

Oltmansstraat te plaatsen i.p.v. een omweg door De Eiken.

2. veiligheid voor de jeugd uit de wijk. Hier fietsen en spelen veel kinderen. Die 

rennen dikwijls zo de straat op. Meer verkeer geeft meer kans op ongelukken.

3. overlast van lawaai en stank.

148358 Groenekruisstraat Wordt er om de containers een hek geplaatst tegen het zwerfvuil. Zwerfvuil hebben 

we nu ook al van de containers overkant van de straat. En hoegaat het met 

parkeren



148182 Sarinkkamp ik maak bezwaar tegen het plaatsen van een milieupark ter hoogte van Sarinkkamp 

87.Er spelen daar kinderen,zo hebben ze nog minder ruimte om te spelen.Wat denk 

je van geluidsoverlast van het erin doen,legen.Rotzooi wat er altijd naast gezet 

word.Op nog geen 500 meter afstand zit een groot milieupark. Ik zit ook niet te 

wachten op stankoverlast van de containers. Plaats dit soort parkjes waar niemand 

er last van heeft. er zal meer verkeersoverlast komen en het is precies op een hoek 

van de straat niet erg logisch waar veel kinderen spelen. Ik hoop dat jullie hier goed 

over na gaan denken over deze onverantwoorde voorstel om het daar te plaatsen.

148202 Sarinkkamp bij deze willen we met klem protest aantekenen tegen het plaatsen van de 

afvalcontainers op deze kleine, smalle met auto's druk bezette plek. Bovendien 

vragen we ons af wat de meerwaarde is op zo'n kleine plek omdat deze relatief dicht 

bij de containers van de sporthal staat. Het is in deze straat nu al vreselijk moeilijk 

om je eigen auto kwijt te kunnen ( vaak moet deze langs de kant van de weg staan 

waardoor deze al verschillende keren schade heeft opgelopen) en dan zou het nog 

meer een chaos worden met af en aan rijdende auto's terwijl het een buurt is met 

veel jonge buitenspelende kinderen. Niet alleen onzinnig lijkt ons maar bovenal ook 

nog eens ontzettend gevaarlijk. 

148204 Sarinkkamp De ruimte waarop het milieupark gevestigd zou worden is veel te klein en staat te 

dicht bij woningen. In de zomer is er stankoverlast en bovendien zal er veel 

zwerfafval zijn, waardoor de rattenplaag kan toenemen. Honderd meter verderop bij 

Er is absoluut geen noodzaak om het op de hoek Sarinkkamp/Julianalaan te 

plaatsen, aangezien het dicht bij de sporthal ligt. Honderd meter verderop bij 

Julianalaan/Margriethof/Oranjehof is veel meer ruimte beschikbaar. 

148213 Sarinkkamp Ik maak bezwaar tegen het plaatsen van de containers op de sarinkkamp omdat het 

voor zwerfafval, stankoverlast en overlast van ongedierte zorgt. En ook nog eens te 

dicht op de woningen komt te staan. 

148214 Sarinkkamp Plaatsing ondergrondse containers op deze plaats is niet gewenst, of zelfs, hoe kan 

het dat de gemeente Bronckhorst dit van plan is. Deze containers komen nog geen 

1,5 meter van het perceel Sarinkkamp en de parkeerplaats aan de Julianalaan. 

Waar nu al een overlast is bij de sporthal door het neerzetten buiten de containers, 

dan kunnen we als bewoners het een en ander voorstellen wat er op deze plaats 

kan gebeuren. Mocht er ook nog slechtere weersomstandigheden zijn dan kunt u 

zich voorstellen wat voor schade dit kan opleveren aan de geparkeerde auto’s. Ik 

heb nog niet eens over de stank, vooral zomer’s zal zijn van het afval dat dan in de 

containers gestort is. Ik hoop dat de gemeente af ziet van dit plan. Sterker 

benoemd, dit kan echt niet.  

148316 Sarinkkamp Bezwaren: te dicht op het huis, deze locatie is te dichtbij van het afvalparkje bij de 

sporthal. 

148557 Sarinkkamp Er is een goed milieu park bij de sporthal. Deze op de sarinkkamp zit er te dicht bij. 

heeft geen meer waarde. Tevens is het lossen van de container verkeerstechnisch 

een probleem (in de bocht) 

148191

148203

Sarinkkamp Het plaatsen van de ondergrondse containers direct naast onze woning zal op 

meerdere fronten zorgen voor overlast voor ons en directe buren, namelijk: 

geluidsoverlast zowel 's morgens vroeg als 's avonds laat, stankoverlast, vuilnis wat 

naast de containers wordt gezet (als deze vol zijn of wanneer men vuilnis wil 

wegbrengen maar niet in het bezit is van een milieupas en het afval naast de 

container plaatst), zwerfafval in onze tuin en directe omgeving. verkeersonveiligheid, 

i.v.m. dat de ondergrondse vuilcontainers op de hoek wordt geplaatst, daarbij zijn er 

in onze buurt weinig parkeermogelijkheden. Waardoor mensen die met hun auto het 

vuilnis weg willen brengen, geen mogelijkheid hebben om te parkeren of 

buurtbewoners kunnen hun auto niet parkeren doordat deze bezet worden 

gehouden door mensen die hun vuilnis wegbrengen. Wat zorgt voor overlast en 

daarnaast voor onveiligheid, als mensen hun auto op de weg parkeren, de 

ondergrondse vuilcontainer wordt te dicht geplaatst bij onze woning, dit zorgt voor 

waarde vermindering van onze koopwoning. 


