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onderwerp  Voorlopige locaties ondergrondse containers  bijlage(n)  
 

  
Beste bewoner, 

Gemeente Maassluis gaat over op een nieuwe manier van afval scheiden. In deze brief informeren 
we u over nieuwe locaties van ondergrondse containers in uw buurt.  

Voorlopige locaties 
Op www.maassluis.nl/haal-samen-meer-uit-afval kunt u alvast kijken waar we de containers willen 
plaatsen. Bij de balie van het gemeentehuis kunt u vanaf 26 september de locaties op een geprint 
exemplaar inzien.  

Heeft u een vraag over een locatie bij u in de buurt?  
 Bekijk dan de veelgestelde vragen op de achterzijde van deze brief. Zit uw vraag en antwoord 

hier niet bij? Stuurt u dan een e-mail naar: afvalscheiden@maassluis.nl 
 U kunt zich aanmelden voor een gesprek over de voorlopige locatie(s) bij u in de buurt op 

maandag 3 oktober of dinsdag 4 oktober vanaf 16:00 uur. Aanmelden kan via 
afvalscheiden@maassluis.nl 
 

Duurzame leefomgeving 
Door meer grondstoffen te scheiden, zetten we een stap dichterbij een gezondere en duurzame 
leefomgeving. En daar heeft iedereen baat bij. Samen halen we meer uit afval! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Mw. C. Kouwenhoven 
Projectleider Beter afval scheiden  

  



 
 
 

Veelgestelde vragen 

1. Hoe zijn deze plekken bepaald? 
Bij het bepalen van deze locaties is rekening gehouden met onder andere loopafstand, 
beschikbare ruimte en kabels en leidingen in de grond. Het complete overzicht met 
locatiecriteria leest u op www.maassluis.nl/haal-samen-meer-uit-afval. 
 

2. Ik ben het niet eens met de voorgestelde locatie, wat kan ik doen? 
U kunt een zogenoemde zienswijze indienen, dat betekent dat u ons kunt laten weten wat u 
ervan vindt. Dit kunt u per e-mail, schriftelijk of telefonisch doen. We horen graag welke 
alternatieve locatie beter geschikt is. Een zienswijze moet worden ingediend binnen 6 weken na 
de publicatie van het ontwerpbesluit, voor 7 november 2022. Dit kan via www.maassluis.nl/haal-
samen-meer-uit-afval. Hier leest u ook meer over de procedure die we volgen. 
 

3. Wanneer worden de container geplaatst?  
Dit is ook afhankelijk van het aantal reacties in de zienswijze periode. We verwachten dat we de 
ondergrondse containers in de Vogelwijk begin 2023 kunnen plaatsen.  
 

4. Ik ga gebruikmaken van een ondergrondse verzamelcontainer, hoe moet dit en welke is dat? 
In de periode dat de container voor restafval bij u wordt opgehaald, ontvangt u een brief in de 
brievenbus met informatie over het gebruik van de (ondergrondse) container en een milieupas. 

5. Ik heb een beperking en kan mijn restafval niet wegbrengen. Wat nu? 
Uitgangspunt is dat degene die verantwoordelijk is voor het (laten) doen van de boodschappen 
ook verantwoordelijk is voor het (laten) weggooien van het restafval in de container. Hierbij is de 
inzet van mensen in het sociale netwerk van belang. Mochten er mensen in beeld zijn die 
desondanks toch nog een mogelijke maatwerkoplossing benodigd hebben, zal de gemeente met 
deze mensen in gesprek gaan.  
 

6. Kan ik mijn container voor restafval ook behouden?  
Nee, dat is helaas niet mogelijk. U gaat gebruik maken van een (ondergrondse) container voor 
restafval en dat betekent dat u uw huidige container bij de gemeente inlevert. 
 

7. Hoe zit het met stank of geluidsoverlast? 
Stankoverlast bij ondergrondse containers voor restafval komt amper voor. Door goede scheiding 
bevat het restafval steeds minder gft-afval. Hierdoor stinkt het afval minder. Door de 
aanwezigheid van dempers op de containerklep is bij normaal gebruik de geluidsproductie 
beperkt. De ervaring leert dat deze geluiden verdwijnen in omgevingsgeluid.  
 

8. Hoe voorkomen we afval naast de container?   
De ervaring leert dat het bij 80% van de containers goed gaat en het netjes blijft rond de 
container. Door De vulgraadsensoren kunnen we beter in de gaten houden wanneer een 
container vol is. Zo kunnen we de container tijdig legen. De afvalcoach zal inwoners actief 
aanspreken en waar nodig handhaving inschakelen. 
 
Kijk voor meer veelgestelde vragen op: https://maassluis.nl/haal-samen-meer-uit-afval   


