Container nummer
Adres

WB001IC
Prinses Christinaweg 17, Acquoy

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Straatbeeld / aanzicht
De locatie is gelegen aan een uitvalsweg waar slechts 2 huizen in de buurt staan. Geen van deze
huizen heeft de container voor het huis staan (maar aan de zijkant). In de richtlijnen wordt uitgegaan
van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. Aan beide
voorwaarden wordt ruimschoots voldaan. Gezien de ruime afstand tot de woning, wordt niet verwacht
dat de aanwezigheid van de container een dermate beperkende invloed heeft op het uitzicht.
Daarnaast is de container uitgevoerd in een neutrale kleur.
- Privacy gebruiker
Het is ter afweging aan de inwoner of hij/zij voor het aanbieden van luiers en incontinentiemateriaal
gebruik wil maken van de beschikbaar gestelde voorziening. Het argument ‘privacy van de gebruiker’
raakt niet aan de specifieke locatie van een container en maakt (daarom) geen onderdeel uit van de
afweging om te komen tot een locatie van een afvalcontainer.
- Stankoverlast
Er zijn slechts twee huizen in de nabijheid van de locatie, de afstand tot de dichtstbijzijnde
perceelgrens is 4 meter. In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van
de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De container voldoet hiermee dus aan de richtlijnen.
Wanneer de container in de zuidwestelijke windrichting staat ten opzichte van de woning, is de kans
op geuroverlast het grootst. De woning staat in deze situatie niet in de zuidwestelijke windrichting, die
staat gericht op de Achterweg. De woning die wel in deze windrichting staat, bevindt zich op circa 35
meter afstand van de container. Avri leegt de container elke week. Gebruikers zullen de zak uit eigen
belang al goed dichtknopen. Stankoverlast wordt daarom niet verwacht.
- Wegvallen parkeerruimte en picknick- en fotolocatie toeristen
Bij de bepaling van een locatie wordt in samenspraak met de gemeente gekeken naar de invloed van
de voorgestelde locatie op de parkeerdruk, als onderdeel van de toets aan de 19 richtlijnen. Het
gebruik van de locatie in het groen leidt niet tot een verhoging van de parkeerdruk ter plaatse. Ook is
er geen reden om het groen volledig te reserveren voor een incidenteel gebruik als picknickplek of
fotolocatie door bezoekers. De gemeente beschouwt de locatie ook niet als beeldbepalend groen,
waar het plaatsen van een container onwenselijk zou zijn.
- Alternatieve locatie Prinses Irenestraat
De aanwezige put in deze straat is vooralsnog aangewezen als inzamellocatie voor restafval (niet in
gebruik). In afwachting van nadere besluitvorming over de inzameling op deze locatie achten wij het
niet raadzaam deze locatie nu te herbestemmen. Daarnaast is de luiercontainer een semiondergrondse container met afmetingen en diepte die niet overeenkomen met die van de
restafvalcontainer.
- Alternatieve locatie hoek van de Pr. Christinaweg en de Achterweg
Alternatieve locatie naar de hoek van de Pr. Christinaweg en de Achterweg in het groen is
onderzocht. Deze locatie is niet geschikt voor een INCO-container. De boom vormt een obstakel bij
het ledigen. Wanneer deze container te dicht op het kruispunt geplaatst wordt neemt het zicht weg
voor verkeersdeelnemers. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden en dat is niet wenselijk.
- Alternatieve locatie de Schakel
De voorgestelde locatie bij Dorpshuis de Schakel is afgevallen vanwege bezwaren met betrekking tot
de beperkte afstand tot de erfgrens van de naastgelegen woning.
- Waardevermindering van de woning
De container komt op voldoende afstand tot de dichtstbijzijnde erfgrens. Het huisje van de container
is (inclusief haken) ongeveer 1.60 meter hoog, 1.55 meter breed en heeft een neutrale grijze kleur.
Een container voor afval in de buurt van een woning is tegenwoordig een normaal verschijnsel. Een
verwachte waardedaling van de woning door plaatsing van een container is niet aannemelijk gemaakt
door bijvoorbeeld een taxatierapport.
- Bijplaatsingen
Gezien het verwachte aantal stortingen -gebaseerd op het geschatte aantal inwoners in deze kern met
incontinentiemateriaal en luiers (obv landelijke aantallen) en de ledigingsfrequentie van gemiddeld
eenmaal per week- is de kans op een volle container klein. Bijplaatsingen ten gevolge van een volle
container worden dan ook niet verwacht. Verder zijn bijplaatsingen een kwestie van handhaving en is
dit geen reden om af te zien van een locatie.

- Doelgroepen
Voor het bepalen van geschikte locaties zijn door het algemeen bestuur van Avri 19 richtlijnen
vastgesteld. De aanwezigheid van de doelgroep is niet een van die richtlijnen. Ook mag verwacht
worden dat de doelgroepen die van de inzameling gebruik kan maken, over de hele kern verspreid
woont. Denk aan ouderen, maar juist ook jonge gezinnen met kinderen.
- Geluidsoverlast bij gebruik container en bij legen
De container is voorzien van een geluidarm openingsmechanisme dat bij normaal gebruik geen
hinder veroorzaakt. De container wordt gemiddeld 1 keer per week geleegd. Duur: gemiddeld 5
minuten. Dit levert geen onaanvaardbare overlast op.

Container nummer
Adres

WB002IC
Leerdamseweg 4, Asperen

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Verkeersveiligheid
Op de locatie van de Leerdamseweg ter hoogte van nr 4 bevindt zich een parkeerplaats van
grastegels die genoeg ruimte biedt om een auto even te parkeren. De locatie bevindt zich langs een
doorgaande 30km/u weg. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen
van verkeer is niet het hoofddoel. De locatie is gesitueerd in de nabijheid van een school en bevindt
zich tegenover de doorgang in het hekwerk waarmee voetgangers deze plek goed kunnen bereiken
vanaf de overkant. De locatie is door de gemeente getoetst op verkeersveiligheid en verkeersveilig
bevonden.
- Alternatieve locaties
De locatie bij parkeerterrein de Wiel ligt niet centraal en het geboden alternatief bij het
gezondheidscentrum ligt aan een doodlopende straat waar het draaien voor het inzamelvoertuig niet
mogelijk is.

Container nummer
Adres

WB004IC
Nabij Wilhelminastraat 9, Beesd

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Geuroverlast
Er zijn geen woningen in de directe nabijheid van de locatie, de afstand tot de dichtstbijzijnde
perceelgrens is tientallen meters. In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3
meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De container ligt op meer dan 20 meter af
van de dichtstbijzijnde gevel. Avri leegt de container elke week. Gebruikers zullen de zak uit eigen
belang al goed dichtknopen. Stankoverlast wordt daarom niet verwacht.
- Bijplaatsingen
Gezien het verwachte aantal stortingen -gebaseerd op het geschatte aantal inwoners in deze kern met
incontinentiemateriaal en luiers (obv landelijke aantallen) en de ledigingsfrequentie van gemiddeld
eenmaal per week- is de kans op een volle container klein. Bijplaatsingen ten gevolge van een volle
container worden dan ook niet verwacht. Verder zijn bijplaatsingen een kwestie van handhaving en is
dit geen reden om af te zien van een locatie.
- Parkeerruimte
Het is noodzakelijk om één parkeerplaats op te heffen ten behoeve van de INCO-container. Gezien
de lage parkeerdruk in de omgeving levert dit geen problemen op.
- Doelgroepen
Voor het bepalen van geschikte locaties zijn door het algemeen bestuur van Avri 19 richtlijnen
vastgesteld. De aanwezigheid van de doelgroep is niet een van die richtlijnen. Ook mag verwacht
worden dat de doelgroepen die van de inzameling gebruik kan maken, over de hele kern verspreid
woont. Denk aan ouderen, maar juist ook jonge gezinnen met kinderen.

Container nummer
Adres
Geen zienswijzen

WB005IC
Prins Willem Alexanderstraat naast nummer 1a, Buurmalsen

Container nummer
Adres

WB006IC
Bulckesteynstraat tegenover nummer 20, Deil

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Uitzicht / uiterlijk aanzien
In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2
meter van de erfgrens. Aan beide voorwaarden wordt ruimschoots voldaan. Gezien de ruime afstand
tot de woning, wordt niet verwacht dat de aanwezigheid van de container een dermate beperkende
invloed heeft op het uitzicht. Het huisje van de container is (inclusief haken) ongeveer 1.60 meter
hoog, 1.55 meter breed en heeft een neutrale grijze kleur.
- Geluidsoverlast bij gebruik container en bij legen
De locatie is gesitueerd op circa 14 meter van de dichtstbijzijnde gevel en circa 9 meter van de
dichtstbijzijnde erfgrens en voldoet daarmee aan de richtlijnen. De container is voorzien van een
geluidarm openingsmechanisme dat bij normaal gebruik geen hinder veroorzaakt.
De container wordt gemiddeld 1 keer per week geleegd. Duur: gemiddeld 5 minuten. Dit levert geen
onaanvaardbare overlast op.
- Alternatieve locatie Spar
Het realiseren van een container nabij de bestaande restafval container (locatie Spar) heeft niet de
voorkeur in verband met mogelijke vervuiling van luiers en incontinentiemateriaal met (bijvoorbeeld)
restafval waar inwoners per inworp voor betalen. Slechts in uitzonderlijke gevallen waar Avri en de
gemeente geen geschikte locatie kunnen vinden uit de buurt van bestaande restafvalcontainer, kan
besloten worden de container toch nabij de bestaande restafvalcontainer te plaatsen. Door de
container op een centrale locatie te plaatsen geven we zoveel mogelijk inwoners de kans om hun
afval te scheiden.
- Alternatieve locatie speeltuin
De locatie nabij de speeltuin valt af aangezien dit geen centrale/strategische locatie betreft.
- Alternatieve locatie in de straat
Ook de geboden alternatieve locaties nabij huisnummer 16 of 38 zien wij niet als zodanig geschikter,
dat Avri en de gemeenten aanleiding zien om de container te verplaatsen.
- Geuroverlast
In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2
meter van de erfgrens. De locatie is gesitueerd op circa 14 meter van de dichtstbijzijnde gevel en
circa 9 meter van de dichtstbijzijnde erfgrens en voldoet daarmee aan de richtlijnen. Avri leegt de
container elke week. Gebruikers zullen de zak uit eigen belang al goed dichtknopen. Stankoverlast
wordt daarom niet verwacht.

Container nummer
Adres

WB007IC
Netstraat tegenover nummer 1, Enspijk

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Nieuwe locatie
Uit de ontvangen zienswijze is naar voren gekomen dat er op de voorgestelde locatie
gebiedsontwikkeling staat gepland. Zodoende heeft de gemeente besloten de voorgestelde locatie te
laten vervallen. De nieuwe locatie is gelegen aan de Haarstraat (naast korte Veersteeg 14), deze is
opgenomen in het besluit.

Container nummer
Adres

WB008IC
t.o.v. Dorpsplein 2, Est

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Nieuwe locatie
Uit de ontvangen zienswijze is naar voren gekomen dat de voorstelde plaats van de container een
gezichtsbepalende locatie betreft, zodoende heeft de gemeente besloten deze locatie te laten
vervallen. Het realiseren van een container nabij de bestaande restafval container heeft niet de
voorkeur in verband met mogelijke vervuiling van luiers en incontinentiemateriaal met (bijvoorbeeld)
restafval waar inwoners per inworp voor betalen. Aangezien er geen geschikte locaties zijn gevonden
uit de buurt van restafvalcontainers, is besloten de container nabij een bestaande restafvalcontainer
te plaatsen. De nieuwe locatie is gelegen aan de Dorpsstraat 22, deze locatie is zodoende ook
opgenomen in het besluit.

Container nummer
Adres

WB010IC
Notarisappel t.h.v. 35, Geldermalsen

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Bereikbaarheid
De gemeente heeft in samenspraak met Avri gekozen voor 32 semi-ondergrondse containers
verspreid over West Betuwe. Dit aantal is gebaseerd op het geschatte aantal inwoners met
incontinentiemateriaal en babyluiers (obv landelijke aantallen) Wanneer uit de praktijk blijkt dat dit niet
voldoende is, zullen Avri en de gemeente het plaatsen van extra containers in overweging nemen.
Inwoners die niet in staat zijn om de geplande locaties te bereiken kunnen contact opnemen met de
beleidsmedewerker van de gemeente om een passende oplossing te bespreken.
- Alternatieve locatie
Als voorkeurlocatie zijn o.a. basisscholen D’n Bogerd en De Morgenster benoemd door inwoners.
Zodoende is een locatie in de buurt gevonden die aan de richtlijnen voldoet. Het realiseren van een
container nabij de bestaande restafval container achten wij niet wenselijk in verband met mogelijke
vervuiling van luiers en incontinentiemateriaal met (bijvoorbeeld) restafval waar inwoners per inworp
voor betalen. Slechts in uitzonderlijke gevallen waar Avri en de gemeente geen geschikte locatie
kunnen vinden uit de buurt van bestaande restafvalcontainer, kan besloten worden de container toch
nabij de bestaande restafvalcontainer te plaatsen. De geboden alternatieve locatie bij het station
(nabij de oude parkeerlocatie) wordt niet gezien als geschikte beter alternatief in verband met de
ligging en valt daarom af.
- Verkeersveiligheid
Deze locatie bevindt zich op het trottoir, naast een parkeerplaats. Er is voldoende ruimte voor een
container zonder de doorgang van het trottoir te belemmeren en tevens hoeft er geen parkeerplaats
te worden opgeheven en/of groen te verdwijnen ten behoeve van de container. De bereikbaarheid
van de Notarisappel is goed. Verderop in de straat bevindt zich namelijk al een ondergrondse
container voor restafval (G032).

Container nummer
Adres

WB011IC
Burgemeester Vernèdelaan t.h.v. nr. 1, Geldermalsen

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Doelgroepen
Voor het bepalen van geschikte locaties zijn door het algemeen bestuur van Avri 19 richtlijnen
vastgesteld. De aanwezigheid van de doelgroep is niet een van die richtlijnen. Ook mag verwacht
worden dat de doelgroepen die van de inzameling gebruik kan maken, over de hele kern verspreid
woont. Denk aan ouderen, maar juist ook jonge gezinnen met kinderen.
Inwoners die slecht ter been zijn of niet in staat zijn om de geplande locaties te bereiken kunnen
contact opnemen met de beleidsmedewerker van de gemeente om een passende oplossing te
bespreken.
- Privacy gebruiker
Het is ter afweging aan de inwoner of hij/zij voor het aanbieden van luiers en incontinentiemateriaal
gebruik wil maken van de beschikbaar gestelde voorziening. Het argument ‘privacy van de gebruiker’
raakt niet aan de specifieke locatie van een container en maakt (daarom) geen onderdeel uit van de
afweging om te komen tot een locatie van een afvalcontainer.
- Straatbeeld / aanzicht
De locatie bevindt zich op een centrale, goed bereikbare plek in Geldermalsen-West en nabij de
Rehobothschool. Deze is als voorkeurslocatie opgegeven door inwoners. De locatie is zowel te
voet/per rolstoel als met de auto goed te bereiken. Gezien de ruime afstand tot de woning, wordt niet
verwacht dat de aanwezigheid van de container een dermate beperkende invloed heeft op het
uitzicht. Het huisje van de container is (inclusief haken) ongeveer 1.60 meter hoog, 1.55 meter breed
en heeft een neutrale grijze kleur. Het behouden van groen blijkt helaas niet altijd mogelijk. Het
verwijderen van het groen is afgestemd met de gemeente.
- Stankoverlast
De container staat op ruime afstand van de woning en Avri leegt de container elke week. Gebruikers
zullen de zak uit eigen belang al goed dichtknopen. Stankoverlast wordt daarom niet verwacht.
- Bijplaatsingen
Gezien het verwachte aantal stortingen gebaseerd op het geschatte aantal inwoners met
incontinentiemateriaal en luiers (obv landelijke aantallen) en de ledigingsfrequentie van gemiddeld
eenmaal per week- is de kans op een volle container klein. Bijplaatsingen ten gevolge van een volle
container worden dan ook niet verwacht. Verder zijn bijplaatsingen een kwestie van handhaving en is
dit geen reden om af te zien van een locatie.
- Alternatieve locatie
Het realiseren van een container nabij de bestaande restafval container nabij supermarkt of de
Rijnstraat achten wij niet wenselijk in verband met mogelijke vervuiling van luiers en
incontinentiemateriaal met (bijvoorbeeld) restafval waar inwoners per inworp voor betalen. Slechts in
uitzonderlijke gevallen waar Avri en de gemeente geen geschikte locatie kunnen vinden uit de buurt
van bestaande restafvalcontainer, kan besloten worden de container toch nabij de bestaande
restafvalcontainer te plaatsen.
- Extra containers
De gemeente heeft in samenspraak met Avri gekozen voor 32 semi-ondergrondse containers
verspreid over West Betuwe. Wanneer uit de praktijk blijkt dat dit niet voldoende is zullen Avri en de
gemeente het plaatsen van extra containers in overweging nemen.

Container nummer
Adres

WB014IC
Kerkweg t.h.v. nr 4, Gellicum

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Nieuwe locatie
Uit de ontvangen zienswijze is naar voren gekomen dat de voorstelde plaats van de container een
evenementenlocatie betreft en een onwenselijke locatie is. Zodoende heeft Avri in samenspraak met
de gemeente besloten deze locatie te laten vervallen. Aangezien er geen geschikte locaties zijn
gevonden uit de buurt van restafvalcontainers, is besloten de container nabij een bestaande
restafvalcontainer te plaatsen. De nieuwe locatie is gelegen aan Vlietskant 9a. Deze locatie is
zodoende ook opgenomen in het besluit.
Container nummer
Adres

WB015IC
Vredeplein, Haaften

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Stankoverlast
In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2
meter van de erfgrens. De erfgrens van de dichtstbijzijnde woning ligt op 20 meter. De container
voldoet hiermee dus aan de richtlijnen. Avri leegt de container elke week. Gebruikers zullen de zak uit
eigen belang al goed dichtknopen. Stankoverlast wordt daarom niet verwacht.
- Alternatieve locatie
De locatie ligt relatief centraal in de kern Gellicum. Het realiseren van een container nabij de
bestaande restafval container achten wij niet wenselijk in verband met mogelijke vervuiling van luiers
en incontinentiemateriaal met (bijvoorbeeld) restafval waar inwoners per inworp voor betalen. Slechts
in uitzonderlijke gevallen waar Avri en de gemeente geen geschikte locatie kunnen vinden uit de buurt
van bestaande restafvalcontainer, kan besloten worden de container toch nabij de bestaande
restafvalcontainer te plaatsen. De geboden alternatieve locatie in de nabij gelegen groenstrook valt af
in verband met verkeersveiligheid nabij een hoek/kruising.

Container nummer
Adres

WB016IC
Kerklaan nabij nummer 4, Heesselt

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Nieuwe locatie
Uit de ontvangen zienswijze is naar voren gekomen dat de voorstelde plaats van de container niet
wenselijk omdat er hiermee een parkeerplaats komt te vervallen. Zodoende heeft Avri in
samenspraak met de gemeente besloten deze locatie te laten vervallen. Aangezien er geen geschikte
alternatieve locaties zijn gevonden uit de buurt van restafvalcontainers is besloten de container nabij
de nabij gelegen restafvalafvalcontainer te plaatsen. De nieuwe locatie is gelegen aan Kerklaan 4 en
zodoende ook opgenomen in het besluit.

Container nummer
Adres

WB017IC
nabij Korfgraaf 3, Hellouw

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Nieuwe locatie
Uit de ontvangen zienswijze is naar voren gekomen dat er op de voorgestelde locatie
gebiedsontwikkeling staat gepland. Zodoende heeft Avri in samenspraak met de gemeente besloten
de voorgestelde locatie te laten vervallen. Aangezien er geen geschikte alternatieve locaties zijn
gevonden uit de buurt van restafvalcontainers is besloten de container nabij bestaande
afvalcontainers te plaatsen. De nieuwe locatie is gelegen aan de Morgen, aan de zijkant van
Klaverland 2, deze is opgenomen in het besluit.

Container nummer
Adres

WB018IC
Sluimerskamp 16, Herwijnen

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Doelgroepen
Voor het bepalen van geschikte locaties zijn door het algemeen bestuur van Avri 19 richtlijnen
vastgesteld. De aanwezigheid van de doelgroep is niet een van die richtlijnen. Ook mag verwacht
worden dat de doelgroepen die van de inzameling gebruik kan maken, over de hele kern verspreid
woont. Denk aan ouderen, maar juist ook jonge gezinnen met kinderen.
- Controle
De handhaving op bijplaatsing bij de luiercontainers zal op eenzelfde wijze plaatsvinden als bij de
andere containers, dit is de taak van Avri.
- Overlast
De container staat op circa 4,5 meter van de dichtstbijzijnde perceelsgrens en op 14 meter van de
dichtstbijzijnde gevel. Avri leegt de container elke week. Gebruikers zullen de zak uit eigen belang al
goed dichtknopen. Stankoverlast wordt om deze redenen niet verwacht.
- Bedrijfsafval
De containers voor luier en incontinentiemateriaal zijn alleen bestemd voor particulieren. Het afval
van kinderdagverblijven en verpleeghuizen (zoals Wittenbergzorg) wordt aangemerkt als bedrijfsafval.

Container nummer
Adres
Geen zienswijzen

WB019IC
Prins Bernhardstraat nabij nr. 32, Heukelum

Container nummer
Adres
Geen zienswijzen

WB020IC
J.H.L. van Herwaardenstraat t.h.v. nr. 77, Meteren

Container nummer
Adres

WB021IC
Nabij Schagenhof 1, Meteren

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Nieuwe locatie
Om verkeerskundige redenen is deze locatie in nader onderzoek afgekeurd. Zodoende heeft Avri in
samenspraak met de gemeente besloten de voorgestelde locatie te laten vervallen. De nieuwe locatie
is gelegen Kuyckshof tegenover nr. 17, Meteren. Deze locatie is opgenomen in besluit.

Container nummer
Adres

WB023IC
Jonathanstraat 1, Ophemert

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)

- Nieuwe locatie
De gemeente heeft besloten de voorgestelde locatie te laten vervallen omdat de voorgestelde locatie
Kapelstraat) was ingepland in overloop/bergingsgebied voor water naast en in de keurzone van de A
Watergang. Aangezien er geen geschikte alternatieve locaties zijn gevonden uit de buurt van
restafvalcontainers is besloten de container nabij een bestaande locatie met een glas- en
restafvalcontainer te plaatsen. De nieuwe locatie is gelegen aan de Weverstraat tegenover nr 30.

Container nummer
Adres

WB024IC
Sparksstraat naast nummer 9, Opijnen

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Stankoverlast en afstand tot aan gevel
In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2
meter van de erfgrens. De dichtstbijzijnde erfgrens ligt op circa 3,5 meter van de container locatie, de
dichtstbijzijnde woning op ongeveer 9 meter. De locatie voldoet daarmee aan de richtlijnen. De
naastgelegen woning staat niet in de zuidwestelijke windrichting, maar in de zuidelijke windrichting
vanaf de container gezien. Avri leegt de container elke week. Gebruikers zullen de zak uit eigen
belang al goed dichtknopen. Stankoverlast wordt daarom niet verwacht.
- Bijplaatsingen
Gezien het verwachte aantal stortingen -gebaseerd op het aantal geschatte inwoners met
incontinentiemateriaal en luiers (obv landelijke aantallen) en de ledigingsfrequentie van gemiddeld
eenmaal per week- is de kans op een volle container klein. Bijplaatsingen ten gevolge van een volle
container worden dan ook niet verwacht. Verder zijn bijplaatsingen een kwestie van handhaving en is
dit geen reden om af te zien van een locatie.
- Doelgroepen
Voor het bepalen van geschikte locaties zijn door het algemeen bestuur van Avri 19 richtlijnen
vastgesteld. De aanwezigheid van de doelgroep is niet een van die richtlijnen. Ook mag verwacht
worden dat de doelgroepen die van de inzameling gebruik kan maken, over de hele kern verspreid
woont. Denk aan ouderen, maar juist ook jonge gezinnen met kinderen.
- Bereikbaarheid voor AVRI
De locatie ligt in een bocht van de Sparksstraat in Opijnen. Het betreft een 30km/u straat, centraal
gelegen in de kern. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van
verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de
container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. De locatie is voor het inzamelvoertuig goed
bereikbaar, de nabijgelegen lichtmast vormt geen beperking. De weg ter plaatse is circa 4 meter
breed. Een inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter en zal dan ook de straat blokkeren. Juist door het
feit dat dat het inzamelvoertuig op de weg staat tijdens de lediging en er geen ander verkeer langs
kan, maakt dat de verkeersveiligheid goed blijft. De melding dat het gras nu lastig is te maaien
hebben we voorgelegd aan de vakspecialist groen. Deze voorziet geen problemen met toegang tot
het grasveld.
- Impact op groen
In onderling overleg met de gemeente is gekeken in hoeverre de containerlocatie deel uitmaakt van
een beeldbepalende groenstructuur. Volgens de gemeente is dat bij deze locatie niet het geval. De
locatie voldoet daarmee aan de richtlijn.
- Nabij restafvalcontainer
Bij de locatiebepaling is inderdaad getracht zo veel mogelijk afstand te houden van de bestaande
restafvalcontainers om vervuiling te voorkomen. Zodoende valt de voorgestelde locatie bij het
containerverzamelpunt op het Zandpad af. De ingebrachte alternatieven aan de groenstrook ter
hoogte van de Cock van Opijnenstraat/Repensestraat en de locatie vlakbij de kerk zijn bekeken maar
zijn niet zodanig geschikter, dat Avri en de gemeenten hierin aanleiding hadden moeten zien om de
container te verplaatsen.

Container nummer
Adres

WB025IC
Dorpsstraat t.h.v. nr. 38, Rhenoy

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)

- Nieuwe locatie
In samenspraak met de gemeente is besloten de voorgestelde locatie te laten vervallen om de
beeldbepalende groenstrook bij binnenkomst van de kern met bomen met (bijna) monumentale
leeftijd te behouden. Aangezien er geen geschikte alternatieve locaties zijn gevonden uit de buurt van
restafvalcontainers is besloten de container nabij een bestaande locatie met een restafvalcontainer te
plaatsen. De nieuwe locatie is gelegen aan de Dorpsstraat ter hoogte van nummer 38, Rhenoy.

Container nummer
Adres
Geen zienswijzen

WB026IC
Achterweg 50, Rumpt

Container nummer
Adres

WB027IC
Spijkse Kweldijk 53, Spijk

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Alternatieve locatie
Het realiseren van een container nabij de bestaande restafval container achten wij niet wenselijk in
verband met mogelijke vervuiling van luiers en incontinentiemateriaal met (bijvoorbeeld) restafval
waar inwoners per inworp voor betalen. Slechts in uitzonderlijke gevallen waar Avri en de gemeente
geen geschikte locatie kunnen vinden uit de buurt van bestaande restafvalcontainer, kan besloten
worden de container toch nabij de bestaande restafvalcontainer te plaatsen.

Container nummer
Adres

WB028IC
Nabij Donkere Gaard nr. 34, Tricht

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Locatie
Gezien de beperkte ruimte in de kern Tricht is er geen alternatief naar voren gekomen die centraler
gelegen is. Daarnaast wordt Tricht verdeeld in twee delen door een spoorweg. De locatie bevindt zich
in het westelijke deel van de kern.
In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2
meter van de erfgrens. De dichtstbijzijnde gevel van de woning ligt op circa 6 meter afstand, de
dichtstbijzijnde erfgrens op circa 3 meter. Daarmee wordt voldaan aan de richtlijn.
- Alternatieve locatie
Het realiseren van een container nabij de bestaande restafval container in de nabij gelegen
groenstrook achten wij niet wenselijk in verband met mogelijke vervuiling van luiers en
incontinentiemateriaal met (bijvoorbeeld) restafval waar inwoners per inworp voor betalen. Slechts in
uitzonderlijke gevallen waar Avri en de gemeente geen geschikte locatie kunnen vinden uit de buurt
van bestaande restafvalcontainer, kan besloten worden de container toch nabij de bestaande
restafvalcontainer te plaatsen.

Container nummer
Adres

WB029IC
Haarstraat 28, Tuil

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Stankoverlast
Avri leegt de container elke week. Gebruikers zullen de zak uit eigen belang al goed dichtknopen.
Stankoverlast wordt daarom niet verwacht. De container ligt op 6 meter afstand van de dichtstbijzijnde
erfgrens en circa 11 meter van de dichtstbijzijnde gevel. In de richtlijnen wordt uitgegaan van een
afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De container
voldoet daarmee aan de richtlijnen. Gelet op de afstanden wordt geen stankoverlast verwacht.
- Parkeren
Er is mogelijkheid voor bewoners om te parkeren voor laden/lossen verderop in de straat.
- Groen
Er dient mogelijk een gedeelte van het heestergroene heggetje te worden verwijderd om de container
te plaatsen en eenvoudig te kunnen ledigen. In onderling overleg met de gemeente is gekeken in
hoeverre de containerlocatie deel uitmaakt van een beeldbepalende groenstructuur. Volgens de
gemeente is dat bij deze locatie niet het geval. De container voldoet daarmee aan de richtlijn.
- Alternatieve locatie
Het realiseren van een container nabij de bestaande restafval container op de Havenstraat achten wij
niet wenselijk in verband met mogelijke vervuiling van luiers en incontinentiemateriaal met
(bijvoorbeeld) restafval waar inwoners per inworp voor betalen. Slechts in uitzonderlijke gevallen waar
Avri en de gemeente geen geschikte locatie kunnen vinden uit de buurt van bestaande
restafvalcontainer, kan besloten worden de container toch nabij de bestaande restafvalcontainer te
plaatsen.
- Verkeer
Bij iedere locatie kijkt de verkeerskundige vanuit de gemeente mee. Het betreft hier een overzichtelijk
gelijkwaardig kruispunt. Avri en de gemeenten zien geen bezwaren vanuit verkeersveiligheid.
- Waardevermindering van de woning
De container komt op voldoende afstand tot de dichtstbijzijnde erfgrens. Het huisje van de container is
(inclusief haken) ongeveer 1.60 meter hoog, 1.55 meter breed en heeft een neutrale grijze kleur. Een
container voor afval in de buurt van een woning is tegenwoordig een normaal verschijnsel. Een
verwachte waardedaling van de woning door plaatsing van een container is niet aannemelijk gemaakt
door bijvoorbeeld een taxatierapport.

Container nummer
Adres

WB030IC
Nabij containers t.h.v. Dr. D.M. van Londenstraat 32, Varik

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Stankoverlast
De afstand tot de perceelgrens van de dichtstbijzijnde woning is meer dan 5 meter, de afstand tot de
gevel bedraagt meer dan 12 meter. Avri leegt de container elke week. Gebruikers zullen de zak uit
eigen belang al goed dichtknopen. Om deze redenen wordt stankoverlast niet verwacht.
- Parkeren
De verkeersdeskundige van de gemeente heeft geen opmerkingen geplaatst over parkeerdruk,
daarnaast is deze locatie tot stand gekomen in goed overleg met de dorpsraad.

Container nummer
Adres

WB031IC
Beukenlaan, naast nummer 12, Vuren

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Doelgroepen
Voor het bepalen van geschikte locaties zijn door het algemeen bestuur van Avri 19 richtlijnen
vastgesteld. De aanwezigheid van de doelgroep is niet een van die richtlijnen. Ook mag verwacht
worden dat de doelgroepen die van de inzameling gebruik kan maken, over de hele kern verspreid
woont. Denk aan ouderen, maar juist ook jonge gezinnen met kinderen.

Container nummer
Adres

WB032IC
Prins Willem Alexanderstraat 10, Waardenburg

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Stankoverlast
De dichtstbijzijnde erfgrens ligt op ongeveer 5 meter afstand van de locatie. De dichtstbijzijnde gevel
ligt op circa 12 meter afstand. Daarnaast leegt Avri de container elke week en wordt verwacht dat
gebruikers de zak goed dichtknopen. Stankoverlast wordt om deze redenen niet verwacht.
- Nabij andere containers
Het realiseren van een container nabij de bestaande restafval container achten wij niet wenselijk in
verband met mogelijke vervuiling van luiers en incontinentiemateriaal met (bijvoorbeeld) restafval
waar inwoners per inworp voor betalen. Slechts in uitzonderlijke gevallen waar Avri en de gemeente
geen geschikte locatie kunnen vinden uit de buurt van bestaande restafvalcontainer, kan besloten
worden de container toch nabij de bestaande restafvalcontainer te plaatsen.

Container nummer
Adres
Geen zienswijzen

WB033IC
De Wieken 38-40, Geldermalsen

Container nummer
Adres:

WB034IC
De Wieken 26-28, Geldermalsen

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)
- Locaties
De gemeente heeft in samenspraak met Avri gekozen voor 32 semi-ondergrondse containers
verspreid over West Betuwe. Dit aantal is gebaseerd op het geschatte aantal inwoners met
incontinentiemateriaal en babyluiers (obv landelijke aantallen). Wanneer uit de praktijk blijkt dat dit
niet voldoende is zal Avri in samenspraak met de gemeente het plaatsen van extra containers in
overweging nemen.

Container nummer
Adres
Geen zienswijzen

WB035IC
De Wieken 18-20, Geldermalsen

Neerijnen
Op verzoek van de dorpsraad komt er in Neerijnen geen container voor luiers- en
incontinentiemateriaal.

