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Onderwerp Plaatsing ondergrondse containers

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij informeren wij u over de plaatsing van nieuwe ondergrondse containers bij u in de buurt.
Aanleiding
In heel Leiden zijn inmiddels vele bovengrondse wijkcontainers vervangen voor
ondergrondse containers. Ook in uw wijk worden de minicontainers voor het restafval
vervangen door ondergrondse containers. De gemeente Leiden plaatst de ondergrondse
containers op de volgende locaties:
Lammenschansweg, op de kruisingen met de Hugo de Vriesstraat en de Buys
•
Ballotstraat;
Zeemanlaan, t.h. v. huisnummer 17;
•
Van der Waalsstraat, t.h.v. de kruisingen met de Kapteynstraat en de De Sitterlaan ;
•
Van 't Hoffstraat, t.h.v. de kruising met de De Sitterlaan.
•
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in
de 6odertC OokwordCergeoru ik gemaakt van- t5ron6emaling om de ontgraving vrij te houden
van grondwater. Deze bronbemaling zal 24 uur per dag draaien en is voorzien van een stille
pomp. Het kan zijn dat de pomp 's nachts licht hoorbaar is.
Uitvoering
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 17 t/m woensdag 19 augustus. Als gevolg
van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de
planning.
Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt
parkeren, of dat u moet omrijden. Wij vragen om u begrip en uw medewerking.
Veiligheid
Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen . Ik verzoek u
hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.
Ingebruikname containers, containerpas
Na plaatsing van de containers zijn deze niet meteen klaar voor gebruik. Tegen de tijd dat
het zover is, ontvangen de huishoudens die de ondergrondse container gaan gebruiken,
automatisch een containerpas die is gekoppeld aan de twee dichtstbijzijnde
containerlocaties. Bij de containerpas ontvangt u een gebruiksaanwijzing.
Informatie
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.
Met vriendelijke groet,
L. Boer, directievoerder Cluster Beheer

