
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan de bewoners van dit pand 

  Postbus 55  
3140 AB Maassluis  
  
T  14 010  
E  gemeente@maassluis.nl  
I   www.maassluis.nl  

  
  
  
ons kenmerk   datum  5 juli 2021 

uw kenmerk   uw e-mail van   
 

contactpersoon   doorkiesnummer  14 010 

onderwerp  Uitnodiging inloopbijeenkomst Beter afval 

scheiden. Samen halen we er meer uit! 

bijlage(n)  2 

      

  
Beste bewoner, 

Binnenkort gaan we in de Vogelwijk van start met een nieuwe manier van afval inzamelen. Graag 

nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over dit nieuwe afvalbeleid in Maassluis. 

De inloopbijeenkomst is op woensdag 14 juli van 14.30 tot 16.30 uur en op donderdag 15 juli van 

19.00 tot 21.00 uur in het stadhuis aan de Koningshoek 93.050 in Maassluis. 

U kunt zelf kiezen naar welke bijeenkomst u komt, vooraf aanmelden is niet nodig. U bent van harte 

welkom. Vanwege de geldende coronaregels vragen wij u wel om u bij binnenkomst te registreren. 

Locaties ondergrondse containers 

Tijdens de bijeenkomst geven medewerkers van de gemeente Maassluis een toelichting zodat u weet 

wat dit nieuwe afvalbeleid voor u gaat betekenen. Daarnaast kunt u met hen in gesprek over de 

voorgestelde locaties voor de nieuwe ondergrondse containers in de Vogelwijk (voorlopig 

locatieplan). Deze locaties in de wijk zijn gekozen op basis van de uitgangspunten die door de 

gemeenteraad zijn vastgesteld.  

Inspraakprocedure 

Voor de inspraak op de voorgestelde locaties wordt een officiële procedure gestart. Op de 

achterzijde van deze brief leest u hier meer over. Zodra het locatieplan definitief is, starten de 

voorbereidingen en het daadwerkelijk plaatsen van de containers. U ontvangt hierover nog een brief.  

 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over het nieuwe afvalbeleid in Maassluis? Kijk dan op 

www.maassluis.nl/afvalbeleid 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar afvalscheiden@maassluis.nl. 

Wij spreken u graag op 14 of 15 juli. 

Met vriendelijke groet, 

 

Piet Burgering 

Projectleider Beter afval scheiden 

http://www.maassluis.nl/afvalbeleid
mailto:afvalscheiden@maassluis.nl


 
 
 
 
 
 
 

Inspraakprocedure Beter afval inzamelen Vogelwijk 

 

De inspraakprocedure voor de locaties van de ondergrondse containers in de Vogelwijk start op 14 

juli 2021 met het ter inzage leggen van het concept locatieplan op het stadhuis. U heeft vanaf dat 

moment 6 weken de tijd om uw reactie te geven. De inspraaktermijn loopt tot en met 25 augustus 

2021. 

Deze zogenaamde ‘zienswijze’ kunt op verschillende manieren aan de gemeente doorgeven: 

• Tijdens de inloopbijeenkomst op 14 of 15 juli vult u een zienswijzeformulier in en levert dit in 

bij een van de medewerkers van gemeente Maassluis.  

• U vult het digitaal formulier in op www.maassluis.nl/afvalbeleid. 

• U stuurt een brief met uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders via 

Postbus 55, 3140 AB Maassluis.  

Alle zienswijzen worden binnen 4 weken gewogen en beoordeeld. U krijgt per e-mail bericht als 

bepaald is wat wij met uw reactie doen. Op basis van alle reacties zal het locatieplan wel of niet 

worden aangepast. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarna een definitief besluit 

over de locaties voor de ondergrondse containers. 

Zodra het locatieplan definitief is, starten de voorbereidingen en het daadwerkelijk plaatsen van de 

containers. U ontvangt een brief over het moment dat de ondergronds containers worden 

aangelegd. U hoort dan ook op welk moment ze in gebruik worden genomen.  

 

 


