Beste inwoners van Hoogmade,

Tientallen jaren konden jullie erop rekenen dat leden en
vrijwilligers van De Heerlijkheid Hoogmade iedere 2e zaterdag
van de maand het oud papier ophaalden in Hoogmade.
Graag hadden wij dit in de bekende vorm voortgezet. Helaas
heeft onze partner Renewi laten weten dat door de maatregelen die door de overheid
zijn genomen om het corona virus in te dammen inzameling met perswagen niet
langer uitvoerbaar is. Door deze maatregel komen wij per direct het oud papier niet
langer ophalen.
Wij zijn ons ervan bewust dat jullie vanuit milieu oogpunt, maar ook in het kader van
de kosten graag het oud papier willen blijven scheiden. Daarnaast steunen jullie
hiermee ook onze vereniging.
Met Renewi hebben we daarom een alternatief plan uitgewerkt, wat vanaf de
eerstvolgende inzameldag (11 april) ingaat. Er worden deze zaterdag in/rond
Hoogmade een aantal containers geplaatst, waar ’s morgens oud papier aangeleverd
kan worden. Wij komen dus niet meer bij jullie langs, maar verwachten dat jullie het
papier aanleveren bij de container. Denken jullie hierbij ook aan de buren die
kwetsbaar of minder goed ter been of zijn?
De containers worden op de volgende locaties neergezet:





Theo Bosmanlaan (thv Kerkstraat)
Van Alcmaerlaan (thv Schoollaan)
Graaf Willem 2 laan (thv Poelgeestlaan)
Vlietpark

De containers worden iedere tweede zaterdag van de maand in de ochtend geplaatst,
en rond het middaguur (12:00) verwijderd. Bij de containers zal tussen 9:00 uur en
12:00 uur een vrijwilliger van de muziekvereniging klaarstaan.
We hopen op jullie medewerking,

Muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade
NB. Ook voor de andere dorpen in onze gemeente gaat de oud-papierinzameling veranderen. Op de
achtergrond werken alle huidige inzamelpartners met de gemeente Kaag & Braassem aan een
alternatief, waarvan verwacht wordt dat deze na de zomer van kracht wordt. Tot die tijd blijft deze
alternatieve inzamelmethode van kracht voor Hoogmade.
NB2. Op onze website www.deheerlijkheidhoogmade.nl leest u het laatste nieuws over de oud-papier
inzameling en overige activiteiten van onze vereniging!

