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Verzamelbesluit krachtens Afvalstoffenverordening gemeente Utrecht 2004,
juli 2006

Onder klein chemisch afval wordt verstaan:
Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening gemeente Utrecht 2004, juli 2006
(besluit van 13 juli 2006)
Het college van burgemeester en wethouders;
gelet op de Afvalstoffenverordening gemeente Utrecht 2004;
BESLUIT
vast te stellen de:
I.Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 7, eerste lid Afvalstoffenverordening Utrecht 2004, waarin vastgesteld wordt wie belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente Utrecht:
Het college van burgemeester en wethouders wijst Stadswerken aan als de dienst die belast is met de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
II.Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 7, tweede lid Afvalstoffenverordening Utrecht 2004, waarin
vastgesteld wordt welke inzamelaars (personen of instanties) belast zijn met het afzonderlijk inzamelen
van categorieën huishoudelijke afvalstoffen:
Naast Stadswerken zijn de door Stadswerken via aanbesteding verkregen onderaannemers belast met
de afzonderlijke inzameling van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.
III.Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 8, tweede lid Afvalstoffenverordening Utrecht 2004, waarin
vastgesteld wordt wat precies onder diverse categorieën huishoudelijk afval verstaan dient te worden:
•Oud Papier en Karton
Onder oud papier en karton valt wel

Onder oud papier en karton valt niet

Kranten

Drankkartons voor zuivel, frisdranken en wasmiddelen

Tijdschriften

Ordners en ringbanden
(i.v.m. de metalen klem/plastic kaft)

Boeken

Geplastificeerd papier

Reclamedrukwerk (zonder plastic folie)

Hygiënisch en sanitairpapier
(papieren zakdoekjes, luiers, toiletpapier)

Telefoongidsen en gouden gidsen e.d.

Behang

Schrijfpapier en tekenpapier

Vinyl

Computervellen

Doorslagpapier

Fax- en kopieerpapier

Foto’s

Enveloppen

Piepschuim

Papiersnippers
(bijv. ook goed versnipperde persoonlijke papieren, zoals
bankafschriften e.d.)

Verontreinigd papier
(bijv. papier tussen vleeswaren, koffiefilters)

Cadeaupapier

Plastics

Papieren zakken
Eierdozen en eierrekjes
Golfkarton
Kartonnen dozen
Kartonnen en papieren verpakkingen
(bijv. van audio, hagelslag, koekjes, soep, pastaproducten,
rijst, sigarendoosjes, wasmiddelen, etc.)

•glas
Onder glas valt wel

Onder glas valt niet

Lege eenmalige glasverpakkingen, zoals:
•(kleine en grote) flessen
•(kleine en grote) potten
•lege glazen verpakkingen van geneesmiddelen
•glasverpakkingen van cosmetische artikelen

•nog (gedeeltelijk) volle glazen verpakkingen met medicijnen worden
als Klein Chemisch Afval (KCA) beschouwd.

Gebroken glazen servies

Glaskeramiek (ovenschalen)
Gloeilampen
Spaarlampen (wordt als KCA beschouwd)
TL-lamp (wordt als KCA beschouwd)
Stenen kruiken
Porselein
Kristal
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Spiegels
Flessendoppen
Kunststof flessen
Keramiek
Kurken
Vlakglas (aanbieden bij afvalscheidingsstations)

•textiel
Onder textiel valt wel

Onder textiel valt niet

Kleding
(ook zaken als sokken, ondergoed e.d.)
Lakens
Dekens
Lappen stoffen
(minimaal 25x25 cm)
Gordijnen
Handdoeken

•groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
Onder GFT valt wel

Onder GFT valt niet

Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen

Bagger uit goot of sloot

(Gekookte) etensresten

Asresten van de openhaard of barbecue

Brood

Asbakinhoud

Kaaskorsten

Vloeibare slaolie of andere oliën

Eierschalen

Slachtafval

Koffiefilter en koffiedik

Kadavers

Theebladeren en theezakjes

Haren van mensen en dieren

Jus, vet,

Vogelkooizand

Pinda’s en noten(doppen)

Mest

Vlees- en visresten*
(ook kleine botjes en graten)

Zand of grond

Snijbloemen

Stofzuigerzakken (en inhoud)

(Kamer)planten

Schelpen

Gras, stro en bladeren

Kerstbomen

Klein snoeiafval

Luiers

Kattenbakkorrels mét milieukeur

Melkpakken en vruchtensappakken
Steekschuim (oasis)
Papier (m.u.v. enkele krant voor vlees- en visrestanten)
Plastics
Overige kattenbakkorrels

* vlees- en visresten bij voorkeur in krant verpakt in de GFT-bak doen ter voorkoming van stank.
•klein chemisch afval (KCA)

Huishoudelijk:
Batterijen
Spaarlampen / energiezuinige lampen
TL-buizen
Vloeibare gootsteenontstopper
Lampenolie
Petroleum
Bestrijdingsmiddelen / insecticiden

Medicijnkastje
Medicijnen
Kwikthermometers
Injectienaalden

Doe – het – zelf
Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen
Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbeitmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine
Kwikschakelaars (zoals niet ‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten)

Hobby
Fotofixeer
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Foto-ontwikkelaar
Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur
Zoutzuur

Vervoer
Accu’s
Benzine
Motorolie / afgewerkte olie / remolie
Oliefilters
• Huishoudelijk restafval:
Hieronder wordt verstaan het afval dat vrijkomt binnen een huishouden en niet is onder te brengen
binnen 1 van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die vermeld staan in artikel 8, eerste lid van
de Afvalstoffenverordening Utrecht 2004;
Vaststelling van uitvoeringsbesluit III brengt met zich mee dat afval dat valt onder één van bovengenoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk aan de inzameldienst dient te worden
aangeboden.
Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 9, tweede lid Afvalstoffenverordening Utrecht 2004, waarin
IV.
de inzamelmiddelen vastgesteld worden die een gebruiker van een perceel dient te gebruiken
bij het overdragen of ter inzameling aanbieden van bepaalde huishoudelijke afvalstoffen:
De bewoners van Leidsche Rijn dienen voor de verwijdering van hun rest- en GFT-afval
•
gebruik te maken van de voor deze afvalcategorieën bestemde ondergrondse containers.
Deze ondergrondse containers functioneren als inzamelvoorziening op wijkniveau.
Daar waar bij gelaagde bouw, flats en andere hoogbouw verzamelcontainers voor een groep
•
percelen zijn geplaatst voor de verwijdering van restafval en GFT-afval dienen de bewoners
van de percelen in deze bebouwingstypen ook gebruik te maken van deze inzamelvoorziening.
Indien dit voor een goede gang van zaken wenselijk is, zullen de adressen van de betreffende
percelen middels een bord op de juiste verzamelcontainers worden aangegeven.
Indien er geen inzamelvoorziening voor een groep percelen danwel op wijkniveau aanwezig
•
is voor de verwijdering van restafval, dienen de gebruikers van een perceel gebruik te maken
van het door de inzameldienst beschikbaar gestelde inzamelmiddel voor restafval. Uitsluitend
indien de inzameldienst geen inzamelmiddel voor restafval beschikbaar heeft gesteld, mogen
vuilniszakken gebruikt worden.
Indien er geen inzamelvoorziening voor een groep percelen dan wel op wijkniveau aanwezig
•
is voor de verwijdering van GFT-afval dienen de gebruikers van een perceel gebruik te maken
van het door de inzameldienst beschikbaar gestelde inzamelmiddel voor GFT.
Naast bovengenoemde aangewezen verwijderingsmethoden worden de afvalscheidingssta•
tions aangewezen als brengvoorziening op lokaal/regionaal niveau waar alle burgers van
de gemeente Utrecht de mogelijkheid hebben om in ieder geval de volgende categorieën
afvalstromen gescheiden af te geven:
zand
steen
aarde
autobanden
klein gevaarlijk afval
gipsplaten
platglas
oud papier en karton
blik
metalen
hout
wit- en bruin goed zoals koelkasten, fornuizen TV’s, radio’s
restafval
grof huisvuil
grof tuinafval
asbest
gasflessen
•

•
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De gescheiden inzameling van glas, textiel en oud papier en karton vindt plaats middels de
hiervoor bestemde (ondergrondse) containers, de zogenaamde “kringlooppunten”, die
worden aangewezen als inzamelvoorziening op wijkniveau.
KCA kan gescheiden worden afgegeven bij:
de afvalscheidingsstations tijdens de in uitvoeringsbesluit XIII aangegeven openingsuren;
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•
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•
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•

•
•
•
•

de chemocar die tussen 17.30 en 20.30 uur op werkdagen wijkroutes rijdt.
V.Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 15, tweede lid Afvalstoffenverordening Utrecht
2004, waarin vastgelegd wordt op welke wijze en plaatsen huishoudelijke afvalstoffen
via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden:

de inzamelmiddelen dienen gesloten te zijn;
bij het overdragen of ter inzameling aanbieden dient de inhoud van de inzamelmiddelen
zonder uitsteeksels in de inzamelmiddelen te zijn gedaan;
de huishoudelijke afvalstoffen dienen op een zodanige wijze in de inzamelmiddelen te
worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot
beschadiging van de inzamelmiddelen; zo mogen er geen (injectie) naalden of Glas(scherven)
in vuilniszakken aangeboden worden;
er mogen geen afvalstoffen buiten de inzamelmiddelen achterblijven;
het overdragen of het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient ordelijk te gebeuren
door plaatsing daarvan op een krachtens uitvoeringsbesluit XII vastgestelde inzameldag,
aan de trottoirrand of bij de eventueel aanwezige opstelplaats, zo dicht mogelijk bij de
openbare rijweg of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare rijweg;
het overdragen of aanbieden van klein chemisch afval in de kca-box dient in afwijking van
de overige huishoudelijke afvalstoffen persoonlijk aan de betreffende medewerkers van de
inzameldienst, een andere aangewezen inzamelaar of de houder van een vergunning als
bedoeld in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2004, te gebeuren. Het kca
dient daarbij goed van elkaar gescheiden te zijn. Kca dient in goed gesloten, bij voorkeur
de originele, verpakking te worden aangeboden. Op ieder pakket moet de inhoud duidelijk
staan vermeld.
Indien het inzamelmiddel een handvat of handvatten heeft, dienen deze naar de weg toe te
worden geplaatst, zodanig dat de vuilinzamelaars het inzamelmiddel eenvoudig kunnen
pakken. Daar waar er verzamelplaatsen zijn aangewezen, dient het inzamelmiddel op deze
(gemarkeerde) plaatsen te worden aangeboden. Deze verzamelplaatsen kunnen indien nodig
worden gemarkeerd op een nader te bepalen wijze. Op deze (gemarkeerde) verzamelplaatsen
dienen de inzamelmiddelen voor de verwijdering van rest- en GFT-afval op de betreffende
dag van inzameling te worden aangeboden. Bewoners dienen van deze verzamelplaatsen
gebruik te maken wanneer deze zich in dezelfde straat als hun perceel bevinden.
VI.Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 15, vierde lid Afvalstoffenverordening Utrecht 2004,
waarin het maximum gewicht van bepaalde inzamelmiddelen vastgesteld wordt:
het maximaal toelaatbare gewicht van een minicontainer is 50 kilogram;
het maximaal toelaatbare gewicht van een vuilniszak is 7 kilogram;
het maximaal toelaatbare gewicht van een 40 liter city-bin is 12,5 kilo;
het maximaal toelaatbare gewicht van een 25 liter SULO-emmer is 12,5 kilo.
VII.Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 15, zesde lid Afvalstoffenverordening Utrecht 2004,
waarin vastgesteld wordt welke eis verbonden wordt aan het inzamelmiddel dat men mag
gebruiken wanneer van gemeentewege geen inzamelmiddel verstrekt is:

Vuilniszakken voor de verwijdering van restafval dienen KOMO goedgekeurd te zijn.
VIII. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 16, derde lid Afvalstoffenverordening Utrecht 2004, waarin
vastgesteld wordt aan welke regels men zich dient te houden wanneer men gebruik maakt van
een inzamelvoorziening ten behoeve van meerdere percelen:
restafval dient in een goed gesloten zak in de inzamelvoorziening te worden gedeponeerd;
•
een inzamelvoorziening dient na gebruik te worden gesloten;
•
het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen;
•
bij het overdragen of ter inzameling aanbieden dienen de afvalstoffen zonder uitsteeksels
•
in de inzamelvoorziening te zijn gedaan;
de huishoudelijke afvalstoffen dienen op een zodanige wijze in de inzamelvoorziening te
•
worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot
beschadiging van de inzamelvoorziening;
IX.

4

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 17, tweede lid Afvalstoffenverordening Utrecht 2004, waarin
vastgesteld wordt aan welke regels men zich dient te houden wanneer men gebruik maakt van
een inzamelmiddel op wijkniveau:
restafval dient door bewoners van Leidsche Rijn in een goed gesloten KOMO- zak in de voor
•
deze afvalstroom bestemde (ondergrondse) verzamelcontainer te worden gedeponeerd;
groente-, fruit en tuinafval dient door bewoners van Leidsche Rijn in de hiervoor bedoelde
•
(ondergrondse) verzamelcontainer gedeponeerd te worden;
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textiel dient in een goed gesloten zak in de voor textiel bestemde (ondergrondse) container
van de kringlooppunten te worden gedeponeerd;
een verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten;
het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen;
bij het overdragen of ter inzameling aanbieden dienen de afvalstoffen zonder uitsteeksels
in de inzamelvoorziening te zijn gedaan;
de huishoudelijke afvalstoffen dienen op een zodanige wijze in de inzamelvoorziening te
worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot
beschadiging van de inzamelvoorziening;

X.

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 18, tweede lid Afvalstoffenverordening Utrecht 2004, waarin
vastgesteld wordt op welke wijze men huishoudelijke afvalstoffen mag aanbieden op de gemeentelijke afvalscheidingsstations:
De aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden in de voor de betreffende categorie afval•
stoffen gemarkeerde container te worden gedeponeerd.
Vóórdat asbest verwijderd kan worden, moet dit gemeld worden bij de afdeling Bouwbeheer
•
van de dienst Stadsontwikkeling voor het maken van een afspraak met een inspecteur, die
ter plaatse kan beoordelen of het door de bewoner zelf kan worden verwijderd en advies
geeft hoe dat dan kan worden gedaan. Afhankelijk van de wijk dient een van de onderstaande
nummers te worden gebeld: Oog in Al, Lombok: 030-2864659; Polder Ouderijn, Lage Weide:
030-2864653; Overvecht, Zuilen, Ondiep, Pijlsweerd: 030-2864455; Lunetten, Kanaleneiland,
Rivierenwijk, Hoograven: 030-2864124; Centrum, Oudwijk, Rijnsweerd: 030-2864779; Wittevrouwen, Tuindorp, Tuinwijk, Voordorp: 030-2864123; De Meern: 030-2864209.
Indien de inspecteur instemt met verwijdering door de bewoner zelf moet een meldingsfor•
mulier worden ingevuld, waarna binnen 8 dagen een goedkeuring volgt. Op vertoon van
de goedkeuring kan de bewoner een gratis doe-het-zelf beschermingspakket verkrijgen voor
de verwijdering van het asbest. Het asbest dient uiteindelijk op vertoon van het meldingsformulier en de goedkeuring te worden aangeboden op de navolgende wijze bij één van de
afvalscheidingsstations:
het asbest dient te worden verpakt in dubbel plastic folie of in een dubbele afvalzak;
•
de zakken en het folie dienen te zijn dichtgeplakt;
•
de zakken en het folie moeten voorzien zijn van stickers met als opdruk “voorzichtig bevat
•
asbest”. Het speciale verpakkingsmateriaal (stickers, tape en folie) is verkrijgbaar bij de afvalscheidingsstations;
KCA en asbest dienen persoonlijk aan een medewerker van het afvalscheidingsstation te
•
worden afgegeven;
de aanwijzingen van het aanwezige personeel dienen te worden opgevolgd. De beheerder
•
van het betreffende afvalscheidingsstation mag een ieder de toegang tot het terrein ontzeggen
danwel hem/haar dringende verzoeken het terrein te verlaten;
het is verboden om afvalstoffen naast containers te plaatsen;
•
het is verboden om afvalstoffen buiten het terrein van het afvalscheidingstation te plaatsen.
•

XI.

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 19, eerste, tweede en derde lid Afvalstoffenverordening
Utrecht 2004, waarin vastgesteld wordt welke huishoudelijke afvalstoffen men mag aanbieden
zonder gebruik van een daartoe van gemeentewege aangewezen inzamelmiddel, de wijze
waarop men deze stoffen dient aan te bieden en het maximale gewicht, de afmetingen en het
volume van de stoffen die ter inzameling worden aangeboden:
In die wijken waar door de inzameldienst dan wel door organisaties die daartoe over een
•
vergunning beschikken oud papier en karton bij het perceel wordt ingezameld, kunnen de
bewoners van percelen hun oud papier en karton zonder inzamelmiddel ter inzameling
aanbieden. Het oud papier en karton dient te worden aangeboden in kartonnen dozen danwel
met touw gebonden, teneinde zwerfvuil te voorkomen. Het oud papier en karton dient pas
op de dag van inzameling te worden aangeboden;
Grof huisvuil en grof tuinafval kunnen gescheiden op de afvalscheidingsstations worden
•
afgegeven;
Grof huisvuil kan op afspraak bij het perceel worden afgehaald. In de periode van 15 maart
•
tot en met 15 mei én de periode van 15 oktober tot en met 15 november wordt ook grof
tuinafval gescheiden van het grof huisvuil bij het perceel opgehaald, de zogenoemde takkenroutes. Voor beide afvalstromen dient via telefoonnummer 030 –286 6900 vooraf een
afspraak te worden gemaakt;
Het grof tuinafval dient bij aparte inzameling ook gescheiden van het grof vuil te worden
•
aangeboden;
IJzer moet duidelijk gescheiden van het overige grof huisvuil worden aangeboden;
•
Het kleine grof huishoudelijk afval dient gebundeld en verpakt te worden aangeboden;
•
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•

•

Het grof huisvuil en/of grof tuinafval dienen pas op de afgesproken dag bij het perceel ter
inzameling te worden aangeboden op de met de inzameldienst afgesproken plaats tussen
07.00 en 08.00 uur.
Grof huisvuil mag geen zand, steenachtig materiaal, aarde, chemisch afval, asbest, gipsplaten,
autobanden en platglas bevatten. De maximaal aan te bieden hoeveelheid grof huisvuil
3

•
•

uitgezonderd het ijzer bedraagt 1,5 m .
Afvalhout dient gebundeld en hanteerbaar te worden aangeboden met een maximale
lengte van 1,25 meter.
De hoeveelheid grof tuinafval die maximaal per afspraak apart van het grof huisvuil kan
worden aangeboden om door de inzameldienst bij het perceel te worden opgehaald, bedraagt
3

1,5 m . Het tuinafval mag maximaal 1,25 meter lang zijn en moet met touw gebundeld
worden aangeboden.
XII.

•
•

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 20, eerste lid Afvalstoffenverordening Utrecht 2004, waarin
de dagen en tijden vastgelegd worden waarop huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst
mogen worden overgedragen of ter inzameling mogen worden aangeboden:
Op de navolgende dagen wordt het GFT-afval en restafval in bijgenoemde wijken en buurten van
de gemeente Utrecht opgehaald:
Maandag: Restafval: Haarzuilens, Vleuten (deels*) Zuilen (excl. N-O-deel*), Ondiep, Pijlsweerd,
Daalse Buurt, Binnenstad-Zuid (*), Overvecht-hoogbouw. GFT-afval: Overvecht, Tuindorp, Vleuten
(deels*), De Meern (deels*).
Dinsdag: Restafval: Vleuten (deels*), De Meern (deels*), Tuinwijk-Zuid (*), Vogelenbuurt,
•
Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Voordorp, Buiten Witte vrouwen, Oudwijk, Wilhelminapark,
Rijnsweerd, Sterrenwijk, Binnenstad-Noord (*), Schildersbuurt. GFT-afval: Binnenstad-Zuid
(*), binnenstad-grachten, (1-tonswegen (*), Schepenbuurt, Oog in Al, Lombok, Welgelegen,
Den Hommel, Dichterswijk, Hoogh Boulandt, Transwijk, Kanaleneiland, Leidsche Rijn, De
Meern (deels*).
Woensdag: Restafval: De Meern (deels*), Hoogh Boulandt, Dichterswijk, Rivierenwijk, Tol•
steeg, Hoograven, Lunetten. GFT-afval: Zuilen, Ondiep, Staatsliedenbuurt, Tuinwijk, Vogelenbuurt, Pijlsweerd, Majellapark, Daalse buurt, Haarzuilens, Vleuten (deels*)
Donderdag: Restafval: Vleuten (deels), De Meern (deels*), Binnenstad-Zuid, Overvecht,
•
Overvecht-hoogbouw, Tuindorp, Staatsliedenbuurt, Tuinwijk-Noord, Zuilen-Noord-Oost.
GFT-afval: Binnenstad (Noord*), Tolsteeg, Rivierenwijk, Lunetten, Hoograven, Sterrenwijk
(deels*), Vleuten (deels*), De Meern (deels*)
Vrijdag: Restafval: De Meern (deels*), Binnenstad-Noord, Kanaleneiland, Transwijk, Den
•
Hommel, Welgelegen, Oog in Al, Lombok, Majallepark, Schepenbuurt, Leidsche Rijn. GFTafval: Voordorp, Zeeheldenbuurt, Wittevrouwen, Buiten-Wittevrouwen, Oudwijk, Wilhelminapark, Rijnsweerd, Sterrenwijk (deels*), Schildersbuurt, De Meern (deels*).

(*) Bijlage I bij dit verzameluitvoeringsbesluit bevat straatnaamlijsten waaruit af te leiden valt welk deel
van de wijk op de betreffende inzameldag bedoeld wordt.
Het restafval en GFT-afval dat bij elk perceel afzonderlijk wordt ingezameld, kan vanaf 21.30 uur
•
op de dag voorafgaand op de dag van inzameling worden aangeboden maar uiterlijk vóór 08.00
uur op de dag van inzameling.
Indien de vaste ophaaldag wordt verschoven, bijvoorbeeld als gevolg van een feestdag, blijven
•
de tijden van aanbieden onveranderd oftewel vanaf 21.30 uur op de dag voorafgaand op de dag
van inzameling tot uiterlijk 08.00 uur op de dag van inzameling;
Het is niet toegestaan het restafval en GFT-afval aan te bieden in andere straten/wijken. Het res•
tafval en/of GFT-afval mag slechts aangeboden worden in de wijk waar het perceel, waar genoemd
afval vrijkomt, zich bevindt.
Het gebruikte inzamelmiddel voor het aanbieden van restafval en GFT-afval voor de inzameling
•
bij elk perceel dient zo spoedig mogelijk na lediging doch uiterlijk vóór 24.00 uur op de dag van
inzameling van de weg te zijn verwijderd. Het inzamelmiddel dient, met uitzondering van de periode waarbinnen het aanbieden van de afvalstoffen ter inzameling toegestaan is, op het eigen
terrein geplaatst te worden. Wanneer er geen sprake is van eigen terrein dient het inzamelmiddel
tegen de gevel geplaatst worden.
De openingstijden van de afvalscheidingsstations zijn:
•
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur;
Op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.
•
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• Op woensdag wordt het oud papier en karton in de binnenstad ingezameld.
XIII.Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 23, derde lid 3 Afvalstoffenverordening Utrecht 2004,
waarin vastgesteld wordt op welke dagen, wijzen en plaatsen afvalstoffen die op grond van ar-
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tikel 22 zijn aangewezen (bedrijfsafval) kunnen worden overgedragen, aangeboden of achtergelaten:
Voor bedrijfsafval dat overeenkomstig artikel 22 van de afvalstoffenverordening aan de inzameldienst
wordt overgedragen of ter inzameling wordt aangeboden gelden de inzameldagen en voorwaarden
(zoals bijvoorbeeld het inzamelmiddel dat gebruikt mag worden en het maximale gewicht hiervan) zoals
die afzonderlijk aan de betreffende bedrijven zijn meegedeeld. Hierbij wordt zo veel als redelijkerwijs
mogelijk is aansluiting gezocht bij de inzameldagen die gelden voor particulier huishoudelijk afval.
XIV.Inwerkingtreding van dit verzameluitvoeringsbesluit.
Dit verzameluitvoeringsbesluit treedt in werking op de achtste dag nadat zij is bekendgemaakt. Op het
moment van inwerkingtreding van dit verzameluitvoeringsbesluit wordt het “Verzameluitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening Utrecht 2004” (Gemeenteblad van Utrecht 2004, nr. 37) ingetrokken.
XV.Citeertitel.
Dit besluit wordt aangehaald als: Verzameluitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Utrecht 2004,
juli 2006.
Deze beslissing is met inachtneming van het bepaalde in artikel 168 Gemeentewet in samenhang met
de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht namens het college van burgemeester en wethouders genomen door het hoofd van de afdeling Reinigen en Inzamelen van Stadswerken.
Utrecht, 13 juli 2006.
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
Namens dezen,
Het hoofd van de afdeling Reinigen en Inzamelen,
E.Maes.
Bekendmaking heeft plaatsgevonden op 26 juli 2006.
Dit verzameluitvoeringsbesluit is in werking getreden op 3 augustus 2006.
BIJLAGE BEHOREND BIJ GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006, NR. 31
Bijlage 1
Straatnaamlijsten als bedoeld in uitvoeringsbesluit XII, waarin de dagen en tijden vastgelegd worden
waarop huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst mogen worden overgedragen of ter inzameling
mogen worden aangeboden:
Op de navolgende dagen wordt het restafval en het GFT-afval in bijgenoemde wijken en buurten van
de gemeente Utrecht opgehaald:
Maandagroute restafval
Als geheel
Ondiep
Pijlsweerd
Daalsebuurt
Zuilen (exclusief het noord-oost gedeelte)
Zuilenselaan
Vechtoever
De Muinck Keizerlaan noordkant
Prins Bernhardlaan westkant
Burgemeester van Tuylkade westkant
Van Hoornekade zuidkant
Marnixlaan noordkant
St. Josephlaan noordkant
Spoorlijn Utrecht- Amsterdam tot
Amsterdam Rijnkanaal
Zuilenselaan
Ondiep
Pijlsweerd
Loevenhoutsedijk en omgeving
Daalsebuurt
Binnenstad zuid
Mariaplaats noordkant
Steenweg zuidkant
Choorstraat oostkant
Oudegracht oostkant
’t Wed noordkant
Trans noordkant
Achter de Dom westkant
Domstraat westkant
Korte Jansstraat westkant
Janskerkhof zuidkant
Nobelstraat zuidkant
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Stadsbuitengracht
Geertebolwerk
Willemsplantsoen
Dinsdagroute restafval
Als geheel
Voordorp
Zeeheldenbuurt
Wittevrouwen
Buiten Wittevrouwen
Oudwijk
Schildersbuurt
Sterrenwijk
Watervogelbuurt
Rijnsweerd Zuid
Tuinwijk zuid + Vogelenbuurt
Adelaarstraat noordkant
Willem van Noortstraat noordkant
Pieter Nieuwlandstraat noordkant
Kardinaal de Jongweg
Blauw Capelseweg
Kleine Singel
Stadsbuitengracht tot Weerdsluis
Vechtoever
Binnenstad noord
Nieuwekade
Catharijnekade
Rijnkade
Mariaplaats noordkant
Mariastraat
Steenweg zuidkant
Choorstraat oostkant
Vismarkt
Oudegracht oostkant
’t Wed noordkant
Lichte Gaard
Donkere Gaard
Trans noordkant
Achter de Dom westkant
Domstraat westkant
Korte Jansstraat westkant
Janskerkhof zuidkant
Nobelstraat zuidkant
Stadsbuitengracht tot Nieuwekade
Woensdagroute restafval
Als geheel
Leidsebuurt (poort)
Hoog Boulandh
Dichterswijk
Rivierenwijk
Vaartsebuurt
Tolsteeg
Hoograven
Lunetten
Donderdagroute restafval
Als geheel
Overvecht (inclusief Gageldijk en Fort Blauwkapel)
Tuindorp oostkant
Staatsliedenbuurt
Zuilen het noord-oost gedeelte
Marnixlaan zuidkant
Van Hoornekade noordkant
Burgemeester van Tuylkade oostkant
Prins Bernardlaan oostkant
J.M. de Muinck Keizerlaan zuidkant
Vechtoever
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Tuinwijk (exclusief Zuid gedeelte) grens is:
Willem van Noortstraat noordkant
Pieter Nieuwlandstraat noordkant
Binnenstad zuid
Mariaplaats noordkant
Steenweg zuidkant
Choorstraat oostkant
Oudegracht oostkant
’t Wed noordkant
Trans noordkant
Achter de Dom westkant
Domstraat westkant
Korte Jansstraat westkant
Janskerkhof zuidkant
Nobelstraat zuidkant
Stadsbuitengracht
Geertebolwerk
Willemsplantsoen
Vrijdagroute restafval
Als geheel
Schepenbuurt
Spinozabuurt
Majellapark
Lombok
Oog in Al
Welgelegen
Kanaleneiland
Transwijk
Johannes Beenlaan westkant
Lomanlaan westkant
Westdijklaan zuidkant
Merwedekanaal
Koningin Wilhelminalaan noordkant
Overste den Oudenlaan oostkant
Kriklaan
Binnenstad noord
Nieuwekade
Catharijnekade
Rijnkade
Mariaplaats noordkant
Steenweg zuidkant
Choorstraat oostkant
Oudegracht oostkant
’t Wed noordkant
Trans noordkant
Achter de Dom oostkant
Domstraat westkant
Korte Jansstraat westkant
Janskerkhof zuidkant
Nobelstraat zuidkant
Stadsbuitengracht tot Nieuwekade
Inzamelen GFT-afval
Maandagroute GFT-afval
Overvecht
Tuindorp
Tuindorp oostkant
Dinsdagroute GFT-afval
Schepenbuurt
Spinozabuurt
Oog in Al
Welgelegen
Lombok
Leidsebuurt (poort)
Hoog Boulandh
Vaartsebuurt
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Dichterswijk
Transwijk
Kanaleneiland
Leidsche Rijn
Binnenstad Zuid
Grenzen:
Mariaplaats noordkant
Boterstraat noordkant
Lijnmarkt westkant
Oude Gracht westkant
Hamburgerstraat noordkant
Korte Nieuwstraat westkant
Trans noordkant
Achter de Dom westkant
Domstraat westkant
Annastraat
Korte Janstraat westkant
Janskerkhof zuidkant
Nobelstraat zuidkant
Stadsbuitengracht
Geerte Bolwerk
Willemplantsoen
Mariaplaats noordkant
Dinsdag grachten en overige straten
Oude Gracht noordkant
Waterstraat
Jacobijnestraat
Pauwstraat
Drift
Plompetorengracht
Wolvenstraat
Van Asch van Wijckade tot en met het huisnummer 28 en het huisnummer 29
Lange Lauwererstraat
Woensdagroute GFT-afval
Zuilen
Ondiep
Pijlsweerd
Tuinwijk
Vogelenbuurt
Staatsliedenbuurt
Majellapark
Donderdagroute GFT-afval
Rivierenwijk
Hoograven
Lunetten
Tolsteeg
Sterrenwijk
Watervogelbuurt
Koningswegbuurt
Grenzen:
Rubenslaan zuidkant
Stadionplein zuidkant
Waterlinieweg
Spoorlijn van Waterlinie tot Rubenslaan.
Binnenstad Noord
Nieuwekade
Stadsbuitengracht
Nobelstraat zuidkant
Janskerkhof zuidkant
Korte Janstraat westkant
Minrebroederstraat zuidkant
Schoutenstraat oostkant
Neude oostkant
Potterstraat noordkant
Lange Viestraat noordkant
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Vredenburg noordkant
Catharijnekade
Nieuwekade
Vrijdagroute GFT-afval
Voordorp
Zeeheldenbuurt
Wittevrouwen
Buiten Wittevrouwen
Oudwijk
Schildersbuurt
Rijnsweerd zuidkant
Sterrenwijk oostkant
Grenzen:
Oosterstraat
Homeruslaan
Mecklenburglaan
Adriaan van Ostadelaan
Rubenslaan
Spoorlijn van Rubenslaan naar Oosterstraat.
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