
Het nieuwe inzamelen 

Oktober/november 2019

Besluit genomen: 
locaties bekend in stadsdeel 1 en 2

In de eerste helft van 2019 hebben we de locaties van de ondergrondse 
restafvalcontainers afgestemd met de direct omwonenden. Dat hebben 
we buurt voor buurt gedaan in stadsdeel 1 en stadsdeel 2. De reacties 
van de direct omwonenden hebben we verwerkt in een locatieplan.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover een  
besluit genomen. Dit betekent dat de locaties van de ondergrondse 
restafvalcontainers in stadsdeel 1 en stadsdeel 2 bekend zijn. Wilt u het 
besluit lezen? U vindt het besluit:
• Op de gemeentepagina van de Flevopost van 6 november 2019.
• Op de websites www.officiëlebekendmakingen.nl en www.overheid.nl.  
• Bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis (Stadhuisplein 2,  
 Lelystad).

Waar komen de ondergrondse containers?

We hebben de plekken van de ondergrondse restafvalcontainers op een 
kaart gezet. De kaarten van stadsdeel 1 en stadsdeel 2 vindt u bij deze 
nieuwsbrief, of online op www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen.  
Daar staan ook kaarten per buurt.  

Voordat de nieuwe manier van afval inzamelen voor u van start gaat, zijn er nog enkele stappen  
te nemen. De gemeente heeft een besluit genomen over de plekken waar de ondergrondse  
restafvalcontainers in stadsdeel 1 en stadsdeel 2 komen. In deze nieuwsbrief leest u over de  
locaties van de ondergrondse containers en hoe u op het besluit kunt reageren. Ook leest u welke  
stappen in het proces tot nu zijn genomen en welke stappen dit jaar en volgend jaar nog komen.  
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Wat is mijn stadsdeel?
We stemmen de geplande locaties van 
de ondergrondse containers  
buurt voor buurt af met de direct  
omwonenden. Hiervoor delen we  
de stad op in vijf stadsdelen. Deze 
stadsdelen zijn gebaseerd op de  
routes die HVC rijdt om de mini-
containers aan huis te legen. Wilt u 
weten in welk stadsdeel uw buurt 
valt? Kijk hiervoor op  
www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen. 
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Wilt u reageren op het besluit?

Bent u het niet eens met de locatie van de ondergrondse 
container? U kunt reageren op het besluit. Dat doet u  
door een zienswijze in te dienen. Dat kan tijdens de  
zienswijzeperiode. Deze loopt vanaf nu tot en met  
31 december 2019.  Zorg ervoor dat uw zienswijze uiterlijk  
31 december 2019 bij de gemeente binnen is. Te laat  
ingediende zienswijzen nemen we niet in behandeling. 

Zo dient u een zienswijze in
Via een e-mail
U stuurt ons uw zienswijze via e-mail. U stuurt uw e-mail 
naar locatie@lelystad.nl.

Via een brief
U stuurt ons uw zienswijze via de post. U stuurt uw brief naar 
Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Wat gebeurt er na de zienswijzeperiode? 

Na 31 december 2019 is de zienswijzeperiode afgelopen.  
We reageren op iedere zienswijze die we hebben ontvangen. 
Nadat we alle zienswijzen hebben behandeld, neemt het 
college van burgemeester en wethouders een definitief  
besluit. Dit besluit publiceren we op de gemeentepagina in 
de Flevopost en via de websites  
www.officiëlebekendmakingen.nl en www.overheid.nl.  

En wanneer start het nieuwe inzamelen?

Er zijn dus nog enkele officiële stappen te nemen. Daarna 
start de nieuwe manier van afval inzamelen in uw buurt. 
We verwachten begin 2020 de eerste ondergrondse  
containers te plaatsen. U krijgt een brief van de gemeente 
wanneer we in uw buurt de ondergrondse containers gaan 
plaatsen. 

Minicontainer voor plastic, blik en drinkpakken
Na het plaatsen van de ondergrondse containers ontvangt u 
een brief van HVC. In deze brief leest u wanneer u de nieuwe 
minicontainer voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken 
krijgt. En wanneer HVC uw grijze restafvalbak voor de laatste 
keer leegt en inneemt.
  

Wat hoort waar?
Het kan best lastig zijn om te weten 
wat in welke bak thuishoort.  
U kunt hierbij de afvalwijzer van HVC 
gebruiken. U vindt de afvalwijzer in de 
gratis afval-app van HVC. Of kijk op de 
websites:
- www.hvcgroep.nl
- www.afvalscheidingswijzer.nl

Meer weten over zienswijzen? 
Wilt u meer weten over het indienen 
van een zienswijze? Kijk dan op 
www.lelystad.nl/zienswijze.



Waarom verandert de 
manier van afvalinzameling?
Gemeente Lelystad zet in op een 
duurzame samenleving, waarbij afval 
een grondstof wordt. Een samenleving 
waarin grondstoffen zo lang mogelijk 
hergebruikt worden, noemen we een 
circulaire wereld. Daarom stappen we 
over op het nieuwe inzamelen: 
grondstoffen halen we eens in de  
2 weken bij u aan huis op.  
Restafval kunt u kwijt via de  
ondergrondse containers of wordt nog 
maar eens per vier weken aan huis 
opgehaald. Het nieuwe inzamelen  
levert een bijdrage aan onze ambitie 
van 100 kilo restafval per inwoner per 
jaar en een afvalscheidingspercentage 
van 75%. Het nieuwe inzamelen is 
nodig om de stap te zetten naar een 
circulaire economie.

Van afval naar grondstoffen
Het is tijd om anders naar afval te 
kijken. Zo zijn uw oud papier, gft en 
etensresten en uw afval van plastic 
verpakkingen, blik en drinkpakken 
geen huisvuil. Het zijn juist waardevol-
le grondstoffen die we kunnen her-
gebruiken. Om grondstoffen opnieuw 
te kunnen gebruiken, moeten we ze 
goed scheiden. Als u uw huisvuil goed 
scheidt, dan houdt u nog maar een 
klein beetje restafval over. Gemiddeld 
een kleine pedaalemmerzak per week. 
Restafval wordt omgezet in energie 
door het te verbranden.

Enquête Wat kiest u?
Inwoners hebben via een enquête een keuze gemaakt 
hoe het restafval te scheiden. Via een ondergrondse 
container in de buurt of via een 4e minicontainer aan 
huis, die eens per 4 weken geleegd wordt.FE
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Uitkomsten enquête vastgesteld
De gemeenteraad heeft de uitkomsten van de enquête en 
het daarop gebaseerde voorstel voor de inzameling van 
huishoudelijk restafval vastgesteld. 

Wilt u de uitkomsten inzien? 
Kijk op www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen.

Start nieuwe inzamelen in eerste  
buurten met 4 minicontainers aan 
huis
De eerste buurten hebben de nieuwe bak voor plastic 
verpakkingen, blik en drinkpakken gekregen. De grijze 
restafvalbak is vervangen door een nieuwe grijze bak. 
De bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken 
wordt eens in de 2 weken geleegd. De restafvalbak eens 
in de 4 weken.

Deze buurten zijn gestart: Oostervaart, Groene Velden, 
Bronsweg, Beginweg, Flevopoort, Noordersluis,  
Golfresort, Landerijen Noord-Oost, Landerijen  
Zuid-West en het buitengebied.

Afstemmen geplande locaties met 
bewoners in stadsdeel 1 en 2
De gemeente heeft de geplande locaties van de  
ondergrondse restafvalcontainers afgestemd. Dit is 
gedaan met bewoners die in de directe omgeving van  
de geplande locaties wonen. 

Wilt u weten tot welk stadsdeel uw buurt behoort? 
Kijk op www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen. 
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Proces
Het invoeren van het nieuwe inzamelen gaat stap voor stap. Wat is er 
tot nu toe gebeurd? En welke stappen komen nog? Een overzicht van 
alle stappen vindt u in het overzicht hieronder.



Start van het nieuwe inzamelen in 
stadsdeel 1 en 2 
De ondergrondse containers worden geplaatst. Daarna 
starten bewoners met de nieuwe manier van afval inza-
melen. Dat betekent:
- Bewoners krijgen de nieuwe minicontainer voor 
 plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.
- De grijze minicontainer voor restafval wordt voor de
 laatste keer geleegd en ingenomen.   
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Locaties definitief vastgesteld
Na 31 december 2019 is de zienswijzeperiode afgelo-
pen. Nadat alle zienswijzen zijn behandeld, neemt het 
college van burgemeester en wethouders een definitief 
besluit over de locaties. Hierna gaat de aannemer aan 
de slag met technische voorbereidingen en het plaat-
sen van de ondergrondse containers.

Afstemmen geplande locaties met 
bewoners in stadsdeel 3, 4 en 5
In de overige 3 stadsdelen worden de geplande locaties 
afgestemd met bewoners die in de directe omgeving 
van de geplande locaties wonen.

Wilt u weten tot welk stadsdeel uw buurt behoort? 
Kijk op www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen.

Start van het nieuwe inzamelen in 
stadsdeel 3, 4 en 5
De stadsdelen 3, 4, en 5 starten in 2020 met de nieuwe 
manier van afval inzamelen. Daarvoor geldt dezelfde 
procedure als in stadsdeel 1 en 2: 
-  Locaties ondergrondse restafvalcontainers 
 worden bekend.
-  Bewoners kunnen reageren tijdens de zienswijze-
 periode.
-  Locaties worden definitief.
-  Start van het nieuwe inzamelen.
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Wilt u meer weten over het 
nieuwe inzamelen?

Op www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen 
vindt u meer informatie. Zoals de kaarten 
met de locaties van de ondergrondse  
containers in stadsdeel 1 en stadsdeel 
2. Ook vindt u veel gestelde vragen met 
antwoorden. Staat uw vraag & antwoord er 
niet bij? Stuur ons uw vraag via 
 e-mailadres gemeente@lelystad.nl.

Wilt u op de hoogte 
blijven van nieuws 
van de gemeente? 
•  Volg gemeente Lelystad op 
 Instagram, Facebook en Twitter.
• Abonneer u op de nieuwsbrieven via
 www.lelystad.nl/nieuwsbrief. 

Locaties stadsdeel 1 en 2 bekend
De gemeente heeft een besluit genomen over de 
locaties waar de ondergrondse restafvalcontainers 
komen in stadsdeel 1 en stadsdeel 2. Inwoners kunnen 
reageren op het besluit. Dat kan door een zienswijze in 
te dienen voor 31 december 2019. 

Wilt u meer weten over het indienen van een  
zienswijze? Kijk op www.lelystad.nl/zienswijze.
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