
Bezwaar tegen voorgenomen besluit tot ondergrond afvalinzamelpunt slootkant Hekkerdreef 
70 en 72 (2)

Geachte Raadsgriffier, Leden van de Gemeenteraad van Leusden,

Hierbij maken wij bezwaar tegen het voorgenomen besluit een ondergronds 
afvalinzamelingspunt te realiseren aan het einde/begin van de Hekkerdreef aan de slootkant 
tegenover de woningen met de nummers 70 en 72.

Wij zijn geïnformeerd over dit voorgenomen besluit door De heer Ruud Horijon. Wij kunnen 
ons niet voorstellen dat dit besluit in lijn kan zijn met het gemeentelijke beleid voor het 
plaatsen van ondergrondse afvalpunten en met name op het gebied van de 
verkeersveiligheid. Onze conclusie is dat dit voorgenomen besluit uitermate ondoordacht en 
onacceptabel is. Graag nodigen wij de raadsleden uit om over deze mail met ons in gesprek 
te gaan. Graag lichten wij onze argumenten aan hen toe. 

Hiervoor is een aantal argumenten:
1. De plek vormt op dit moment bij de brug verkeerstechnisch gezien al een gevaarlijk 

punt door afslaande auto's in combinatie met het fietspad. De aanstaande 
ontwikkeling van Maanwijk leidt tot een verdere toename van de verkeersdrukte op 
een plek en brug die daar niet voor ontworpen zijn. Dit zal tot grote 
verkeerstechnische risico's leiden, door de combinatie van bussen, vrachtwagens, 
auto 's en fietsen. Recentelijk is er op het talud al een ongeval - aanrijding met een 
bus geweest. 

2. Aan de situatie een punt voor ondergrondse afvalinzameling toevoegen leidt tot 
uitermate gevaarlijke verkeersituaties met overstekende voetgangers, langs de weg 
geparkeerde auto's aan het einde van de weg waar door veel verkeersdeelnemers 
ook regelmatig veel te hard wordt gereden. Dat wordt een 'wild west' situatie.

3. De plek ligt niet centraal in de wijk , maar bij de in-/uitgang van de wijk, en is daarom 
heel slecht gekozen. De plek is voor de meeste bewoners niet makkelijk lopend te 
bereiken. De plek zal daardoor dus juist uitnodigen om met de auto afval te vervoeren 
naar de container. Dat is wat ons betreft geen groene duurzame oplossing.

4. Verder zal door dit punt door de ligging veel andere passerende leusdenaren 
uitnodigen om de zakken op dit punt weg te brengen. Iedereen met een pas die er 
langs komt zal hem kunnen gebruiken om afval ‘te dumpen’. Dat betekent dat het 
punt zeer snel vol zal zitten en zakken ernaast gegooid geworden. Zeker ook omdat 
dat dan een excuus is om niet te betalen voor het wegbrengen van vuil.

5. De enige plek waar auto's dan tijdelijk auto’s geparkeerd kunnen worden om het vuil 
weg te kunnen gooien, is onze uitrit. Op dit moment is in- en uitrijden voor ons al 
lastig door de ligging van het punt en de snelheid van veel automobilisten. 
Onverwacht stoppende auto's en nog meer overstekende mensen leiden tot 
onacceptabele risico's ook voor onze fietsende kinderen.

6. Vanuit de optiek van welstandscriteria is de plek ook zeer discutabel gekozen. Onze 
woningen zijn gebouwd als representatieve entree van de wijk. Daar dan weer een 
afvalinzamelingspunt plaatsen staat daar haaks op.

7. Tenslotte zijn er veel betere alternatieve plekken in zijstraatjes, in lijn met de eerder 
afgegeven intenties voor het plaatsen van de afvalpunten.

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk bericht dat dit voorgenomen besluit over het 
afvalinzamelingspunt aan het eind van de Hekkerdreef tegenover de nummers 70 en 72 van 
de baan is. Graag nodigen wij de raadsleden uit om over deze mail met ons in gesprek te 
gaan. Graag lichten wij onze argumenten aan hen toe. 
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