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Utrecht, 16 mei 2011 
Geachte Heer/Mevrouw, 
 
Mijn reactie richt zich specifiek op de op de kaart aangegeven met verzamelplaats nr 42 aan de 
Monnikeraklaan, maar zal ook gelden voor verzamelplaats 43. 
 
Zoals u in de bijlage kunt zien, heb ik op de kaart aangegeven van welke woningen  verwacht mag 
worden dat ze van verzamelplaats 42 gebruik zullen maken omdat die het dichts bij is, dat zijn er 26.. 
U hebt in uw brief niet aangegeven dat een bepaalde verzamelplaats verplicht is voor een adres, dus 
ik neem aan dat ieder de voor hem of haar gemakkelijkst bereikbare plaats mag kiezen. 
 
Verzamelplaats 42 bevindt zich voor de huidige ondergrondse containers op de hoek van het 
Stobberakplantsoen en de Monnikeraklaan. Als daar 26 containers komen te staan, komen die dus 
deels op de rijbaan en op de hoek. Ik vrees daarom voor tamelijk veel verkeersroverlast van deze 
containers.  Naast de ondergrondse containers is een hondentoilet dat ook door de containers 
geblokkeerd zou kunnen worden. Verder zijn er aan deze kant van de Monnikenraklaan 
parkeervakken, die op de kaart aan de andere kant van de straat zijn getekend. Bovendien is er nog 
een mogelijkheid dat de containers in de wadi belanden. 
 
Naar mijn mening horen de containers niet op de openbare weg te worden aangeboden, maar op het 
trottoir aan de oostzijde van de Monnikenraklaan. Daar zijn hele lange blinde muren, waar het geen 
onnodige overlast voor de bewoners zou moeten geven.  Bovendien wordt er aan die kant van de 
straat niet geparkeerd. 
 
Mijn voorstel is om de aanbiedplaatsen 42 (en 43) te situeren aan de oostzijde van de 
Monnikenraklaan op het trottoir aan de rand van de rijbaan voor een blinde muur, en tevens de twee 
aanbied plaatsen te splitsen in 4 aanbiedplaatsen zodat er maximaal ca 12 containers per plaats 
komen te staan. De opstelvakken zouden ter plaatse met een lijn/gekleurde stoeprand, moeten 
worden gemarkeerd. 
 
Verder is mijn voorstel om de containers van huisnummers en straataanduiding te voorzien, als dat al 
niet het geval is, zodat een ieder verantwoordelijk kan blijven voor zijn eigen container. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
B. Jurgens 


