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REALISERING NIEUW
AFVALBRENGSTATION
LOOPT VOLGENS PLAN

TIPS VOOR UW AFVAL

In 2019 realiseert Papendrecht een nieuwe gemeentewerf
en in samenwerking met HVC ook een nieuw, modern
afvalbrengstation die beide voldoen aan alle huidige eisen. De inwoners van Papendrecht krijgen daarmee een
voorziening aan de Willem Dreeslaan waar ze weer jaren
gebruik van kunnen maken.

Vanwege de voorbereidingen hiervoor, is het afvalbrengstation sinds 1 oktober 2018 tijdelijk gesloten. Het terrein aan
de Willem Dreeslaan is inmiddels leeggeruimd en bouwrijp
gemaakt. Half november is HVC gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het afvalbrengstation, zoals
het ontgraven van het bouwvlak en aanleg van de riolering.
Inmiddels is de fundering gestort. Deze moet nu uitharden.
In maart zal begonnen worden met de plaatsing van de betonnen elementen en de afbouw van het bordes. De bouw
verloopt zoals gepland. ‘Als grote vorstperiodes uitblijven
kan het afvalbrengstation op 1 mei 2019 in gebruik worden
genomen’, aldus projectmanager Merien Uitterhoeve van
de HVC Groep. Inwoners van Papendrecht kunnen tot die
tijd hun grof afval kwijt op het afvalbrengstation van HVC
aan de Baanhoekweg 12 in Dordrecht.

Kringloop
Bedenk voordat u uw spullen als ‘afval’ bestempelt, of ze nog
bruikbaar zijn.
Is uw oude bank, koelkast of schemerlamp nog wel bruikbaar, maar
heeft u deze niet meer nodig? Denk dan eens aan de
kringloopwinkel. Zo krijgt uw afval een nieuwe bestemming.
Kringloopwinkels zijn vooral blij met spullen die heel en schoon zijn.

Inleveren bij HVC
Zijn uw spullen kapot of heeft u grof tuinafval of bouwafval, dan
kunt u dit kwijt bij HVC aan de Baanhoekweg 12 in Dordrecht.
Handig is dat u dan als u de verschillende afvalsoorten van te voren
al zoveel mogelijk sorteert. Op een doordeweekse dag is het
overigens minder druk dan in het weekend.
Op de website van HVC (www.hvc.nl) vindt u onder
bouw- en sloopafval meer informatie over de manier waarop u dit
afval kwijt kunt.
HVC is op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur ook telefonisch
bereikbaar via 0800 - 0700.

AGENDA
• In januari 2019 houden we een derde informatieavond voor omwonenden.			
Direct omwonenden ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.
• In mei 2019 verschijnt de volgende nieuwsbrief.
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BMN DE KLERK BOUWT DE NIEUWE GEMEENTEWERF
De gemeente heeft een aanbestedingsproces doorlopen voor de bouw van de nieuwe gemeentewerf. Na dit proces is de opdracht
gegund aan bouwbedrijf BMN De Klerk.
Projectleider van de gemeente Papendrecht Melle van Dijk: ‘BMN De Klerk heeft in de aanbesteding aan al onze voorwaarden kunnen
voldoen. We denken met deze ervaren bouwer uit de regio een goede partij te hebben die voor ons de nieuwe gemeentewerf gaat bouwen. Zoals het zich nu laat aanzien blijven we binnen de oorspronkelijke planning, we gaan er vanuit dat we in het eerste kwartaal van
2020 kunnen verhuizen.’

‘Met elkaar gaan we een mooi en
duurzaam pand bouwen.’

Start voor de zomer
BMN De Klerk is blij verrast met de gunning. ‘Deze opdracht wilden we
heel graag binnenhalen, dit is namelijk echt werk dat ons past’, stelt
directeur Peter Huizer van het bedrijf. ‘Met elkaar gaan we een mooi
en duurzaam pand bouwen.’ Vanwege levertijden van materialen en de
planning van de bouwer start de bouw van de gemeentewerf net voor
de zomer van 2019.
Ook wethouder Arno Janssen van de gemeente Papendrecht is tevreden over de keuze. ‘Ik ben vooral heel blij dat wij dit mooie project gaan
uitvoeren met een bouwer uit de regio, die met ons meedenkt over
alternatieven. Het bedrijf heeft kennis van zaken op het gebied van duurzaamheid. Gezamenlijk kunnen we een van de duurzaamste en mooiste
gemeentewerven van Nederland realiseren. Het gebouw wordt bijvoorbeeld onder meer voorzien van ongeveer 270 zonnepanelen’, zegt hij.

OOK DE NIEUWE BRANDWEERKAZERNE KRIJGT EEN PLEK AAN
DE WILLEM DREESLAAN
Omdat de oude locatie van de brandweer niet meer aan de wensen van deze tijd voldeed, realiseren de veiligheidsregio en de
gemeente Papendrecht bij de nieuwe werf aan de Willem Dreeslaan ook een nieuwe brandweerkazerne.
‘Het was een wens van zowel de brandweer als van de gemeente om te verhuizen en een kazerne
te bouwen die voldoet aan de eisen van de tijd’, licht projectleider Melle van Dijk van de gemeente
toe.
‘We zijn blij met de keuze voor een kazerne die past bij de omvang en de
kennis van het korps’, vervolgt hij. ‘Het
ontwerp spreekt aan en is transparant.
Het wordt een duurzaam gebouw dat
goed past bij de ontwikkelingen aan de
Willem Dreeslaan. Daarnaast zorgt de
nieuwe locatie voor een beter
dekkingsplan. Dit betekent dat de
brandweer door gemiddeld kortere
aanrijtijden sneller ter plekke kan zijn.
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MEER
INFORMATIE ?
Voor de gehele ontwikkeling aan de
Willem Dreeslaan is een projectteam
ingericht met deelnemers van o.a.
HVC, de brandweer en de gemeente.
Melle van Dijk is projectleider van dit
team.
Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u Melle bellen op
078 - 770 62 79 of mailen naar
mgjc.van.dijk@papendrecht.nl.

