
Het nieuwe inzamelen 

Oktober 2020

Waar komt de container?
 
In deze nieuwsbrief vindt u een kaart met de geplande plekken van de ondergrondse containers in uw buurt. U vindt de 
kaart ook op onze website www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen. Op de online kaart kunt u inzoomen en uitzoomen. 
Zo kunt u de geplande locaties beter bekijken.

Waarom is voor deze plek gekozen?

We hebben deze plekken gekozen, omdat:
• Hier geen kabels en leidingen in de grond zitten. 
• De inzamelwagen van HVC de ondergrondse containers goed kan legen. 
• Deze plekken goed bereikbaar zijn voor alle buurtgenoten.

Hoe kan ik meepraten over de plek van de  
ondergrondse container?

De plekken zijn niet definitief. U kunt meepraten over de locaties. U kunt 
meepraten door: 
∙ Een e-mail te sturen aan locatie@lelystad.nl. U kunt in uw e-mail uw   
 suggestie aan ons doorgeven voor een andere plek. Vermeld dan daarbij   
 het containernummer.
∙ Aanwezig te zijn bij het locatie-onderzoek. We komen dan naar de 
 geplande plek van de ondergrondse container in uw buurt. U kunt tijdens  
 het locatie-onderzoek mondeling een andere plek aan ons doorgeven. De  
 dagen en tijden van de locatie-onderzoeken vindt u in deze nieuwsbrief.

De manier waarop we afval inzamelen in Lelystad verandert. In uw buurt is gekozen voor ondergrondse 
containers voor het restafval. De grijze restafvalbak aan huis verdwijnt en iedereen krijgt een bak aan 
huis voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Binnenkort gaan we in uw buurt de plekken bepalen 
van de ondergrondse containers. 
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Wat is mijn stadsdeel?
We stemmen de voorlopige plekken 
van de ondergrondse containers buurt 
voor buurt af met bewoners. Hiervoor 
delen we de stad op in vijf stadsdelen. 
Deze stadsdelen zijn gebaseerd op 
de routes die HVC rijdt om de bakken 
aan huis te legen. Wilt u weten in welk 
stadsdeel uw buurt valt?  
Kijk hiervoor op:   
www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen. 
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Goed om te weten 

•  Vermeld altijd het containernum-
mer in uw e-mail of brief. Dan 
weten we over welke ondergrondse 
container(s) het gaat. U vindt het 
containernummer op de kaart. 

•  U kunt uw suggestie doorgeven tot 
en met 9 november 2020. 

Coronaproof

We wilden in het voorjaar in uw buurt de geplande plekken met u 
afstemmen. Door het coronavirus is dit niet doorgegaan. De loca-
tie-onderzoeken organiseren we in de buitenlucht en volgens de co-
ronaregels. Buiten is er voldoende ruimte om 1,5 meter afstand van 
elkaar te houden. Heeft u coronaklachten? Blijf dan thuis en geef uw 
suggestie aan ons door op e-mailadres locatie@lelystad.nl.

Geef uw suggestie aan ons door

Kunt u niet langskomen bij de locatie-onderzoeken, maar heeft u 
een suggestie voor een andere plek voor de ondergrondse contai-
ner(s)? U kunt uw suggestie ook aan ons doorgeven door ons een 
e-mail of een brief te sturen. Dit kan tot en met 9 november 2020.

•  E-mail: U mailt uw suggestie naar e-mailadres 
  locatie@lelystad.nl.
•  Brief: U stuurt uw brief aan: Gemeente Lelystad, 
  Antwoordnummer 1, 8200 VB Lelystad

Wanneer hoor ik weer van de gemeente?

Na 9 november 2020 gaan we alle suggesties die we hebben gekre-
gen verwerken in een plan: het concept-locatieplan. Het concept-lo-
catieplan bepaalt waar de ondergrondse restafvalcontainers ge-
plaatst worden. Het college van burgemeester en wethouders stelt 
dit plan vast. We maken dat bekend op onze gemeentepagina in de 
Flevopost. Het besluit komt ook op de websites www.overheid.nl en 
www.officiëlebekendmakingen.nl.

Kan ik reageren op het concept-locatieplan?

Vanaf het moment dat het besluit over het concept-locatieplan is 
genomen, kunt u een zienswijze indienen. Dit betekent dat u ons een 
reactie kunt sturen als u het niet eens bent met de gekozen plek 
voor de ondergrondse container. U heeft hiervoor zes weken de tijd, 
nadat we dit bekend hebben gemaakt in de Flevopost en via de web-
sites www.overheid.nl en www.officiëlebekendmakingen.nl.

Waarom zit de nieuwsbrief 
in een folie?

Hoewel we liever helemaal geen 
verpakkingsmateriaal om deze nieuws-
brief gebruiken, is dat  nodig voor de 
verspreiding door PostNL. De folie 
zorgt ervoor dat de nieuwsbrief een 
adresetiket bevat. De folie om deze 
nieuwsbrief is een biobased suikeriet 
folie. Dat is op dit moment een van de 
meest milieuvriendelijke manieren om 
de nieuwsbrief in te verpakken. De bio-
based suikerriet folie is gemaakt van 
biomassa (hernieuwbare grondstoffen). 
De folie is niet composteerbaar, maar 
wel  recyclebaar. Gooi daarom de folie 
in de bak voor plastic verpakkingen, 
blik en drinkpakken.

Op de hoogte blijven? 

•  Volg gemeente Lelystad op 
 Facebook
•  Abonneer u op de nieuwsbrief
  via www.lelystad.nl/
 nieuwsbrief

https://www.officielebekendmakingen.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl
www.lelystad.nl/nieuwsbrief
www.lelystad.nl/nieuwsbrief


Wanneer zijn de locatie-onderzoeken?
Als het u uitkomt, kunt u langskomen tijdens de locatie-onderzoeken. Hieronder ziet u op welke 
dagen en tijden wanneer we aanwezig zijn. We staan dan op de geplande plek van de container. 
De containernummers vindt u op de kaart. Kunt u niet langskomen? U kunt ook een e-mail  
sturen naar locatie@lelystad.nl met uw suggestie voor een andere plek.

Container Dag Tijd Container Dag Tijd

 853 21 oktober 2020 09:00

 870 21 oktober 2020 09:25

 874 21 oktober 2020 09:50

 1091 21 oktober 2020 10:40

 1092 21 oktober 2020 11:05

 1093 21 oktober 2020 11:30

 1094 21 oktober 2020 11:55

 1095 21 oktober 2020 13:00

 1096 21 oktober 2020 13:25

 1097 21 oktober 2020 13:50

 1099 21 oktober 2020 14:15

 1102 21 oktober 2020 14:40

 1103 21 oktober 2020 15:05

 1104 21 oktober 2020 15:30

 1105 21 oktober 2020 15:55

 1106 22 oktober 2020 09:00

 1116 22 oktober 2020 09:25

 1301 26 oktober 2020 14:15

 1302 26 oktober 2020 14:40

 1303 26 oktober 2020 15:05

 1304 26 oktober 2020 15:30

 1306 26 oktober 2020 15:55

 1313 27 oktober 2020 09:00

 1316 27 oktober 2020 09:25

 1319 27 oktober 2020 09:50

 1321 27 oktober 2020 10:15

 1323 27 oktober 2020 10:40

 1333 27 oktober 2020 11:05

 1335 27 oktober 2020 11:30

 1336 27 oktober 2020 11:55

 1337 27 oktober 2020 13:00

 1338 27 oktober 2020 13:25

 1340 27 oktober 2020 13:50

 1342 27 oktober 2020 14:15

 1344 27 oktober 2020 14:40

 1345 27 oktober 2020 15:05

 1346 27 oktober 2020 15:30

 1347 27 oktober 2020 15:55

 1348 28 oktober 2020 09:00

 1349 28 oktober 2020 09:25

 1351 28 oktober 2020 09:50

 1354 28 oktober 2020 10:15

 1358 28 oktober 2020 10:40

 1359 28 oktober 2020 11:05

 1361 28 oktober 2020 11:30

 1365 28 oktober 2020 11:55
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Bekijk de online kaart
∙  U vindt de kaart op onze website: www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen
∙  Ga naar ‘Kaarten’


