Definitief vastgestelde locaties ondergrondse containers
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Amaliastein
De bovengrondse glascontainer op de hoek van de Wilhelmina van Haeftendreef 32 wordt
weggehaald. Daarvoor in de plaats komen twee ondergrondse glascontainers terug in de
wijk.
•
•
•

Amaliastein, in de hondenuitlaatplaats op hoek met Anna Johanna van
Nassaustraat (2 ondergrondse restafvalcontainers)
Joke Smitlaan, in de groenstrook naast de parkeervakken ter hoogte van nr. 2 (1
ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
Agniese van Langerakdreef, in de groenstrook op de kop van het parkeerterrein
op de hoek met de Margaretha van Borselenstraat (1 ondergrondse
restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)

Vianen West
(Wijzigingen) Bestaande locaties
•
•
•
•
•

Clarissenhof, 2 Restafval, 1 Papier, 1 Glas en 1 bovengrondse GFT
Ursulinehof (Helsdingse Achterweg), 1 Restafval, 2 Glas en 1 Papier
Benedictushof, 2 Restafval en 1 Papier
Ursulinehof, 2 Restafval
Ruinkamp, 2 Restafval, 1 Glas en 1 Papier

Nieuwe locaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langeweg, in de bestrating achter de wegversmalling op de hoek met de
Augustinushof (1 ondergrondse restafvalcontainer)
Langeweg, in de groenstrook naast aanbiedplaats minicontainers Mariënhof (1
ondergrondse restafvalcontainer)
Molengraaf, in de groenstrook ter hoogte van nummers 77 en 64 (2 ondergrondse
restafvalcontainers)
Clarissenhof, in de groenstrook naast de bushalte ter hoogte van Clarissenhof 105
(2 ondergrondse restafvalcontainers)
Beltmolen, in de bestrating op de hoek met de Dammolen op de plek van de
huidige bovengrondse glascontainer (2 ondergrondse restafvalcontainers en 1
ondergrondse glascontainer)
Beltmolen, in de groenstrook naast het voetpad en basketbalveld (1 ondergrondse
container restafval en 1 ondergrondse glascontainer)
Staartmolen, naast parkeerplaatsen ter hoogte van nummer 26 (1 ondergrondse
restafvalcontainer)
Uithoflaan, in de groenstrook ter hoogte van nummer 8 op de hoek met De Noord
(1 ondergrondse restafval container)
Dominicushof, in de groenstrook ter hoogte van nummer 128 (2 ondergrondse
restafvalcontainers en 1 ondergrondse glascontainer)
Het Zand, in de groenstrook op de hoek met Lange Waaijsteeg naast het
struinpad (1ondergrondse restafvalcontainer)

Blankenborch en Hogeland en omgeving

(Wijzigingen) Bestaande locaties
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijsenborch 225/251, 2 Restafval en 1 Papier
Rijsenborch 117/143, 2 Restafval
Rijsenborch 45/71, 2 Restafval en 1 Papier
Rijsenborch / Merenborch 38, 2 Restafval
Rijsenborch 114/120, 2 Restafval en 1 Papier
Merenborch 102, 2 Restafval
Merenborch 82, 2 Restafval en 1 Papier
Louise Christinestraat, 1 Restafval

Nieuwe locaties
•
•
•
•
•
•
•

De Bol, in de parkeerplaats ter hoogte van Aimé Bonnastraat 7 (1 ondergrondse
restafvalcontainer)
Stammershoefstraat, in de groenstrook op de hoek met Hogelandseweg 70 (1
ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
Giessenborch, in de groenstrook tussen nummer 21 en 23 (1 ondergrondse
restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
Herman de Manstraat, in de hondenuitlaatplek op de hoek met de Professor
Doctor C. Winklerstraat (2 ondergrondse restafvalcontainers)
Van den Brinkstraat, in de groenstrook achter de stoep op de hoek M.E.
Hartmanstraat (2 ondergrondse restafvalcontainers en 1 ondergrondse
glascontainer)
Prins Bernhardplantsoen, in de groenstrook ter hoogte van nummer 2 (1
ondergrondse restafvalcontainer)
Aime Bonnastraat, op de huidige plek van ondergrondse containers (1
ondergrondse restafvalcontainer en 2 ondergrondse glascontainers)

De Hagen
(Wijzigingen) Bestaande locaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reigerstraat, 1 Restafval
Jan van Arkelstraat, 1 Restafval en 1 Glas
Grote Geusplein, 2 Restafval, 1 Papier en 1 Glas
Vijfheerenlanden ‘Kruisdistel’, 2 Restafval, 1 Papier en 1 Glas
Vijfheerenlanden ‘Veldsalie’, 2 Restafval, 1 Papier en 1 Glas
Vijfheerenlanden ‘Boterbloem’, 3 Restafval, 2 Papier en 1 Glas
Vijfheerenlanden ‘Rijstgras’, 3 Restafval, 2 Papier en 1 Glas
Vijfheerenlanden ‘Watergentiaan’, 3 Restafval
Vijfheerenlanden ‘Zwanenbloem’, 3 Restafval
Vijfheerenlanden ‘Donjon’, 3 Restafval
Vijfheerenlanden ‘Winkelcentrum’, 2 Glas en 1 Papier
Vijfheerenlanden ‘Pijlkruid I’, 1 Restafval
Vijfheerenlanden ‘Pijlkruid II’, 2 Restafval en 2 Papier
Brugstraat ‘Zilvermos’, 2 Restafval en 2 Papier
Brugstraat ‘Korenbloem’, 2 Restafval en 1 Papier
Jan Blankenweg, 2 Restafval en 1 Papier

Nieuwe locaties
•
•

Buizerdlaan, in de groenstrook achter de stoep op de hoek met de Sperwerstraat
33 (2 ondergrondse restafvalcontainers)
Meeuwenstraat, in de hondenuitlaatplaats ter hoogte van Lijsterstraat 31 (2
ondergrondse restafvalcontainers

•
•
•
•

Jan van Arkelstraat, in de bestrating op de hoek met de Willem van
Duvenvoordestraat (1 ondergrondse restafvalcontainer)
Walraven 1 Straat, in de groenstrook op de hoek met Johan Wolferstraat (2
ondergrondse restafvalcontainers)
Olmenstraat, in de groenstrook op de hoek met de Populierstraat (1 ondergrondse
restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
Hazelaarstraat, in de bestrating op de hoek met de Prunusstraat (1 ondergrondse
restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer); bestaande glascontainer
vervalt.

Vianen Binnenstad
Bestaande locatie
•

Badhuisstraat, 1 Restafval en 1 Glas

Nieuwe locaties
•
•
•
•

Weesdijk, in de groenstrook op de hoek met de Korte Kerkstraat (1 ondergrondse
restafvalcontainer)
Schoolstraat, in de bestrating op de hoek met de Walsland ter hoogte van de
bibliotheek (1 ondergrondse restafvalcontainer)
Voorstraat, in de bestrating ter hoogte van de Lombardstraat (2 ondergrondse
restafvalcontainers)
Kerkstraat, in de parkeerplaats op het parkeerterrein ter hoogte van nummer 53
(2 ondergrondse restafvalcontainers)

Hoef en Haag
(Wijzigingen) Bestaande locaties
•

Hoevesteinse Lint, Locatie vervalt

Nieuwe locaties
•

Glorie van Hollanderf, in de groenstrook tegenover het complex ‘Glorie van
Hollanderf’ (1 ondergrondse restafvalcontainers en 1 ondergrondse glascontainer)

Hagestein
Bestaande locatie
•

Bongerd, 2 Restafval, 1 Glas en Textiel blijft bovengronds

Nieuwe locaties
•
•
•

Dorpsstraat, in de groenstrook op de hoek met de Stuwstraat (1 ondergrondse
restafvalcontainer)
Maatgraaf, in de groenstrook ter hoogte van Maatgraaf 7 (1 ondergrondse
restafvalcontainers en 1 ondergrondse glascontainer)
Engweg, in de hondenuitlaatplaats (2 ondergrondse restafvalcontainers)

Everdingen
Bestaande locatie
•

Graaf Florisstraat, 1 Restafval, 1 Glas en Textiel blijft bovengronds

Zijderveld
(Wijzigingen) Bestaande locaties
•
•

Dorpsweg, 1 Restafval, 1 Glas en Textiel blijft bovengronds
Krooshofstraat, Vervalt

Nieuwe locaties
•

Santcamp, in de hoek parkeerplaats ter hoogte van nummer 3 (2 ondergrondse
restafvalcontainers)

