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NIEUWE GEMEENTEWERF EN
AFVALBRENGSTATION:
MOOI, FUNCTIONEEL EN DUURZAAM
‘De huidige gemeentewerf is echt op. Het afvalbrengstation is ook niet meer van deze tijd. De gemaakte keuzes bij de herinrichting en nieuwbouw van
zowel werf als afvalbrengstation zijn niet alleen mooi en goed, maar vooral zeer toekomstbestendig. De nieuwe voorzieningen zijn het aanzien waard
en komen tegemoet aan alle eisen van functionaliteit en duurzaamheid.’
‘De plannen vormen een in het gebied passend plaatje’, stelt wethouder Arno Janssen. ‘Het afvalbrengstation krijgt om te beginnen een logische en
functionele indeling. Daardoor is er veel meer ruimte. Waar inwoners op prime time nu nog wel eens tot op de openbare weg in de rij staan, wordt de
doorstroming straks veel beter en kan iedereen veel sneller en gemakkelijker van zijn of haar afval af.’
Isolatie, driedubbele beglazing en zonnepanelen
‘Het begrip duurzaamheid blijft niet bij een kreet maar zie je op verschillende manieren terug in de nieuwe werf. Die wordt met onder meer driedubbele beglazing en zonnepanelen zelfs één van de meest
duurzame van ons land. Omdat we - zeker met extra zonnepanelen - meer energie opwekken dan de werf zelf nodig heeft, wordt onderzocht hoe we de inwoners hiervan kunnen laten profiteren. Ook is
nagedacht over de toekomst van het wagenpark. Bijvoorbeeld door voorzieningen voor elektrische voertuigen of in de toekomst voor wagens op waterstof.’
Groen
‘Het gebied krijgt bovendien veel meer vierkante meters ecologisch groen. Daardoor blijven niet alleen de voertuigen en werkzaamheden grotendeels uit het zicht, het werkt ook prima als buffer. Prettig
voor de omwonenden. Maar zeker ook voor de bezoekers aan de achterliggende begraafplaats. Onnodig te zeggen dat ecologisch verantwoord groen erg belangrijk is voor de bijen en voor meer balans
in de Papendrechtse natuur.’
‘De plannen zijn inmiddels voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook de raad is tevreden over het totale beeld. Met het nieuwe complex kunnen we minimaal weer veertig jaar vooruit. Zodra de aanbesteding
is afgerond kunnen de verdere praktische voorbereidingen en de bouwwerkzaamheden starten. Dat zorgt altijd even voor overlast. Voor onze inwoners betekent het dat ze tijdelijk vanaf de herfst de brug
over moeten om afval weg te brengen. De planning is dat het afvalbrengstation in Papendrecht vanaf mei 2019 weer geopend is. De gemeentewerf wordt in 2019 gebouwd en naar verwachting opgeleverd
in maart 2020. Daarna verrijst op de plek van de oude werf ook de nieuwe brandweerkazerne.’
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AGENDA
• In het najaar van 2018 houden we een tweede informatieavond voor omwonenden. Direct omwonenden ontvangen hiervoor een
schriftelijke uitnodiging.
• In september wordt huis-aan-huis een flyer bezorgd met daarin meer praktische informatie.
• In december 2018 verschijnt de volgende nieuwsbrief.

Zaterdag 29 september 2018 is de laatste dag dat u
terecht kunt bij de oude vertrouwde gemeentewerf
om uw afval te brengen. Natuurlijk blijven de diverse milieuparkjes verspreid over Papendrecht wel
gewoon beschikbaar.
Vanaf maandag 1 oktober kunt u met bijvoorbeeld
grof vuil of snoeiafval naar het afvalbrengstation van
HVC aan de Baanhoekweg 8-12 in Dordrecht.
Net als nu bij de gemeentewerf hoeft u alleen een
identiteitsbewijs mee te nemen.
De openingstijden van HVC zijn:
maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur
(met uitzondering van feestdagen)
Naar verwachting kunnen we de vernieuwde
gemeentewerf na circa zes maanden weer open
stellen voor publiek.

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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TIPS VOOR NA 1 OKTOBER
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. 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.
Bent u niet in staat uw grof afval naar het afvalbrengstation te brengen?
Maak dan een afspraak voor het ophalen van uw grof afval.
Dat kan op twee manieren:
- Online (inzamelkalender.hvcgroep.nl. In het submenu klikt u op “grof
afvalmelding”). U ontvangt een bevestiging met daarin de datum waarop HVC
het afval ophaalt.
- Telefonisch op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur via 0800 - 0700.
U hoort dan meteen wanneer zij uw grof afval bij u ophalen en tot hoeveel m³
u kunt aanbieden.
Zet het grof afval uiterlijk om 7.30 uur op de afgesproken plaats. Bundel het
afval zo, dat het door één persoon te tillen is. Bouw- en sloopafval (steen,
beton, glas, etc) haalt HVC niet op. 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.

