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NIEUW AFVALBRENGSTATION VAN
PAPENDRECHT OPENT HAAR DEUREN
Het zal u vast niet zijn ontgaan: de werkzaamheden aan het nieuwe afvalbrengstation
(ABS) en de gemeentewerf zijn volop in uitvoering. We liggen goed op schema.
Het nieuwe ABS opent eerder dan gepland haar deuren en zal al op 18 april in gebruik
genomen worden.
Nieuwe gemeentewerf
Voor de bouw van de gemeentewerf wordt
gewerkt aan het bouwrijp maken van het
terrein. Hierna zullen de riolerings- en
grondwerkzaamheden plaats gaan vinden.
Vervolgens kan worden gestart met het
heien van de funderingspalen. De heiwerkzaamheden zullen naar verwachting in
week 18, de eerste week van mei, starten.
Het is de bedoeling om voor de zomervakantie de staalconstructie van het pand en de dak- en gevelbeplating aan te brengen.
Na de zomer zal het pand verder wind- en waterdicht gemaakt worden en ook aan de
binnenzijde worden afgebouwd.
De geplande oplevering van de gemeentewerf is begin 2020 waarna de verhuizing van de
oude naar de nieuwe werf kan plaatsvinden.
Vanaf 1 april is het terrein van de gemeentewerf formeel overgedragen aan, de bouwkundige aannemer van de Gemeentewerf, BMN De Klerk. Binnenkort ontvangen alle direct
omwonenden een brief met daarin opgenomen de contactgegevens en nadere informatie over de bouw.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,

Het nieuwe afvalbrengstation bekijken en meteen zelf een elektrisch apparaat uit elkaar halen? Dat kan op woensdagmiddag 17 april. Tussen 13.00 een 16.00 uur staan wij
voor u klaar en kunt u het nieuwe afvalbrengstation aan de Willem Dreeslaan bekijken.
U gaat niet met lege handen naar huis; tijdens de kijkdag is er voor iedere bezoeker een
20 literzak compost.
Wat is er te doen?
Tijdens de kijkdag zijn er HVC-afvalcoaches om al uw vragen over het scheiden van afval
te beantwoorden. U kunt een rondleiding over het terrein krijgen. Of loopt u eens langs de
informatiekraampjes; hier komt u meer te weten komt over hoe uw afval wordt verwerkt.
Tijdens de open dag kunt u zien wat er van uw afval overblijft en hoe veel materialen
opnieuw worden gebruikt. Of haal zelf eens een elektrisch apparaat uit elkaar; veel
onderdelen zijn nog te recyclen.
Uw afval, opnieuw gebruikt
Op het nieuwe afvalbrengstation kunt u straks ruim 25 verschillende soorten grof afval
inleveren. Het is belangrijk om afval goed te scheiden. Afval dat u inlevert op het afvalbrengstation wordt gerecycled. De verschillende materialen worden uit elkaar gehaald
en dienen als grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt uw oude plastic tuinstoel weer
gebruikt in nieuwe kunststof kozijnen. Autobanden worden gerecycled als ondergrond
in speeltuinen en van uw restjes verf wordt nieuwe latex gemaakt. Mooi toch, dat het zo
werkt?
Nieuwe inrichting
Het terrein waarop het afvalbrengstation is gebouwd, is helemaal opnieuw ingericht. De
route op het terrein is aangepast en is erop gericht dat u uw afval snel en makkelijk kwijt
kunt. De verschillende afvalsoorten worden duidelijk aangegeven en met vragen kunt u
altijd terecht bij de medewerkers. De elektriciteit op het afvalbrengstation wordt voor
ongeveer de helft duurzaam opgewekt zonnepanelen op de overkapping.

Projectleider
Melle van Dijk

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.
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Prijzen
Meedoen is makkelijk. Lever deze bon
samen met jouw grof afval in op afval
brengstation Papendrecht. Maak iedere
week kans op een waardebon van € 100,
te besteden in de HVCwebshop*

Ook container voor kringloop
Heeft u spullen waar u op bent uitgekeken, maar die nog makkelijk een ronde
meekunnen? Ook dan bent u welkom op het afvalbrengstation. Uw kunt uw oude
huisraad, kleding, boeken en spelletjes inleveren bij de
container van Opnieuw & Co.
Woensdag 17 april is het kijkdag.
Vanaf donderdag 18 april bent u welkom om uw
grof afval in te leveren.

18 APRIL
OPEN VOOR UW GROF AFVAL
18 april
t/m 16 mei

Willem Dreeslaan 6, Papendrecht
ma t/m za 09.00 – 16.30 uur

Na de kijkdag gaan we echt open.
Vanaf 18 april bent u welkom om uw grof afval bij de Willem Dreeslaan 6 in te leveren.
De openingstijden zijn:
Maandag tot en met zaterdag:
09.00 uur tot 16.30 uur.

Naam:
Adres:

AGENDA

Telefoonnummer:
*Maximaal één bon per bezoek

In de HVC-webshop vind je afvalbakken in alle soorten en maten. Zo wordt
afval scheiden wel heel makkelijk! hvcgroep.nl/webshop
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17 APRIL
KIJKDAG NIEUW AFVALBRENGSTATION

• 17 april kijkdag afvalbrengstation;
• 18 april Afvalbrengstation open voor uw grofafval;
• In september/oktober 2019 verschijnt de volgende nieuwsbrief.

