Kerstboom (gemeente Heerenveen)
Uw kerstboom kunt u inleveren op speciale verzamelplaatsen van de gemeente. Lever uw boom
zonder pot of zak in. De inzameling wordt georganiseerd in de week van maandag 11 januari t/m
vrijdag 15 januari 2021 volgens onderstaand schema. U kunt uw kerstboom op de aangewezen
inzameldag tot 12.00 uur inleveren.

Maandag 11 januari 2021: Heerenveen–noord en centrumgedeelte

•
•
•
•
•
•

Parallelweg tegenover Schoolweg
Schans/Zilverlinde op het grasveldje
Van Maasdijkstraat/Zonnebloemstraat op grasveldje
Van Cuykstraat op grasveldje
P.J. Troelstralaan/van Kleffenslaan op het grasveldje
Voormeer/Heideburen op grasveldje

Maandag 11 januari 2021: Aldeboarn

•

Kerstbomen aanbieden op de containerverzamelplaatsen

Dinsdag 12 januari 2021: Akkrum en Nes

•

Kerstbomen aanbieden op de containerverzamelplaatsen

Dinsdag 12 januari 2021: De Greiden en Nijehaske

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Warring tegenover ondergrondse afval voorzieningen.
Roede voor nr. 18/26 op grasstrook
Barten voor nr. 20/30 op grasveldje bij de van Kleffensschool
Beugel voor nr. 177/179 op grasveldje naast Bornego College
Wederik/Munt op grasveldje
Wiekslag bij papier/glascontainers op grasveldje
Rolklaver voor nr. 8/14 op grasveldje bij Ekke de Haanschool
Boeier voor nr. 89/91 op grasveldje
Kattebos voor nr. 98/100 op grasveldje
Kattebos/Fluessen op grasveldje bij school De Buitenkans.
Roerdomplaan voor nr. 25 op grasveldje bij school de Roerganger
Rak voor nr. 36/38

Woensdag 13 januari 2021: Haskerdijken en Nieuwebrug

•

Kerstbomen aanbieden op de containerverzamelplaatsen

Woensdag 13 januari 2021: Heerenveen – Centrumgedeelte (tussen
Koornbeursweg, Rembrandtlaan, Rottumerweg), De Akkers, Oudeschoot en De
Heide

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coehoorn van Scheltingaweg op grasveld tegenover H. Hebbesstraat
K. de Jongweg op gras tegenover Binkesstraat
A Tademaweg op gras tegenover J.H. Jurritsstaat
Vermeerstraat op gras tegenover flatingang nr. 62 t/m 72
Fr. De Boersingel op gras tegenover nr. 2
E. Halbertsmastraat/Dr. Wumkeslaan op gras tegenover De Kempenear
Binnenweg kruising Woudsingel op grasveldje
Akkersplein op grasveld tussen Sallandlaan en parkeerterrein
Amelandlaan op speelveld tegenover nr. 74

•
•
•
•
•
•
•
•

Torricellistraat op asfalt
James Wattlaan/Edisonlaan op het grasveld bij de garage box
Rotstergaastweg op schouwpad naast nr. 24
Heidemeer ter hoogte van Schoterpad
Heidemeer/Struikheide op gras tegenover Struikheide nr. 1
Leeuwentand op speelveld tegenover Dalkruid
Hoefblad op gras nabij ondergrondse glas/papier en textiel voorziening
Fonteinkruid op gras nabij ondergrondse papier/glascontainer

Donderdag 14 januari 2021: Jubbega-Hoornsterzwaag, Bontebok en OudeNieuwehorne

•
•
•
•
•

Schoolweg op veld tegenover Ekke Dijkstraweg
Rozenbergswijk op de hoek met de Schoterlandseweg
Hoornsterzwaag bij parkeerterrein school Op´e Grins
Nieuwehorne op parkeerterrein nieuwe sportvelden 8e wijk
Bontebok op het parkeerterrein voor het voormalige schoolplein

Vrijdag 15 januari 2021: Mildam, Katlijk, Oranjewoud, Skoatterwald, De Knipe,
Tjalleberd, Luinjeberd, Gersloot en Terband

•
•
•
•
•
•
•
•

Mildam op het parkeerterrein bij de sportvelden
Katlijk op sportveld Kerkelaan
Terband/Luinjeberd Tjalleberd en Gersloot op parkeerterrein bij sportvelden
De Knipe bij ondergrondse papiercontainers Meijerweg/Skipper
Oranjewoud Casimiralaan bij bord kerstbomen verzamelplaats
Oranjewoud Lolius Ademalaan hoek Koningin Julianaweg
Skoatterwâld parkeerterrein v.v. Heerenveen
Skoatterwâld tweede fase Domela Nieuwenhuisweg ter hoogte van de volkstuinen

