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Aan de bewoners van dit pand 

 

 

 

 

Den Haag, 21 april 2022 

 

 

Betreft: Aankondiging tijdelijke buitengebruikstelling ondergrondse restafvalcontainers 2e 

Van Blankenburgstraat  

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In opdracht van de gemeente Den Haag voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder 

werkzaamheden uit aan Lijn 16. Zie voor meer informatie over het aanpassen van de 

tramlijnen www.denhaag.nl/tramlijnen. 

 

Waarom deze brief? 

Met deze brief willen wij u informeren over een tijdelijke buitengebruikstelling van een 

tweetal ondergrondse restafvalcontainers in de 2e Van Blankenburgstraat. Door de 

werkzaamheden aan tramlijn 16 op de Koningin Emmakade is het voor de Haagse Milieu 

Services (HMS) niet mogelijk om de ondergrondse restafvalcontainers in de 2de Van 

Blankenburgstraat aan de zijde van de Koningin Emmakade (ter hoogte van nr. 95) met 

de vuilniswagen te bereiken. Hierom worden deze ondergrondse afvalcontainers tijdelijk 

buitengebruik gesteld.  

 

Wat betekent dit voor u? 

De buitengebruikstelling betekent dat u tijdelijk geen gebruik kan maken van de 

bovenstaande ondergrondse restafvalcontainers. Hierom verzoeken wij u vriendelijk om de 

aankomende tijd uw restafval weg te brengen naar de ondergrondse restafvalcontainers 

op de hoek van 2e Van Blankenburgstraat en de 2e Sweelinckstraat.  

 

Hoe kunt u ons bereiken voor vragen? 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager op 

telefoonnummer 06 – 28 91 39 08. Een WhatsApp-bericht naar dit nummer sturen mag 

ook. Daarnaast houden we wekelijks een inloopspreekuur. Hiervoor kunt u via het 

genoemde 06-nummer een afspraak maken. U mag ook een e-mail sturen naar 

tramlijn16@vangelder.com.  

 

Speciaal voor projecten zoals deze heeft Van Gelder een gratis online portaal 

ontwikkeld. In dit portaal vindt u informatie over het project Tramlijn 16X en 

de omleidingsroutes. U kunt de QR-code scannen om het portaal te bereiken. 

 

Wij beseffen dat het vervelend is om wat verder met uw afval te moeten lopen. Daarom 

danken wij u alvast voor uw medewerking en begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Team Tramlijn 16X 

 

  


