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Grofvuil
Voor het ophalen van grofvuil neemt u contact  

op met de gemeente Katwijk via (071) 406 50 00

U brengt uw grofvuil zelf weg naar de Milieustraat  

aan de Taanderstraat 1 te Katwijk.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 

16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

 

Politie
Wijkagenten Marco Rusman en Jacqueline Coenraad 

0900 8844 of www.politie.nl

Al eerder deden wij de oproep aan u om  
ook actief mee te helpen de leefbaarheid 

in uw wijk te verbeteren.

Dunavie
Reparatieverzoeken meldt u bij Dunavie op

(071) 820 08 00 of via de website  

www.dunavie.nl

 

Schoonmaak, tuinonderhoud, overlast en ideeën 

over verbetering van de leefomgeving geeft u door 

aan buurtbeheerder Ruud van Rijn van Dunavie. Hij is 

bereikbaar op: (071) 820 08 11 of r.vanrijn@dunavie.nl

 

Gemeente Katwijk
Meldingen over de openbare ruimte doet u  

op www.fixi.nl 

Wijkregisseur Gemeente Katwijk Ton den Butter 

(071) 406 59 73 of t.denbutter@katwijk.nl

Verschillende bewoners hebben hier gehoor aan gegeven. Daar zijn wij erg blij mee.
Wilt u ook uw steentje bijdragen? Meld u bij ons aan. Zijn er zaken die niet goed gaan of 

beter kunnen  in uw wijk? Meld dit bij onderstaande contactpersonen.
 

Graag tot ziens in uw wijk.
Ruud en Viola

Nu samen verder voor een schone 
en prettige wijk, doet u mee?



Onder de galerij plaatsen we geen fietsen en 
andere spullen. Dit pad moet vrij blijven.

Grofvuil zetten we niet zomaar buiten.
Dit brengen we zelf weg naar de milieustraat 
of we maken een afspraak met de gemeente. 
Op ophaaldagen bieden we ons grofvuil aan bij de 
ondergrondse containers in de Prins Bernhardlaan.

Auto’s parkeren we in de daarvoor bestemde vakken.  
De parkeerterreinen tussen de flats zijn alleen bestemd 
voor het parkeren van auto’s, niet voor het stallen van 
aanhangwagens en dergelijke. Alle huurders van de Prins 
Bernhardlaan, mogen van de parkeerplaatsen gebruik maken.

De galerijen houden we vrij.

Fietsen plaatsen we in de berging of in de nieuwe 
fietsenstalling. Deze stalling is alleen bedoeld voor 
fietsen, brommers en scootmobiels, niet voor  
andere spullen.

In de trappenhuizen plaatsen we geen spullen,  
deze houden we vrij.

Wat kunt u doen voor de leefbaarheid 
in en rondom uw complex?


