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Openingstijden kantoor en afwijkend transport      

 
Maandag 17 april, Tweede Paasdag is er geen transport en 
is het kantoor gesloten. 
 

Wij wensen u fijne Paasdagen! 
 
 
 

 
Koningsdag, donderdag 27 april is er geen transport en is ons kantoorgesloten; vrijdag 28 
april zijn we normaal bereikbaar en wordt er gereden. Uw routedag kan afwijken. Geef het 
door als u gesloten bent. 

 
Dinsdag 2 mei is het kantoor beperkt bereikbaar in verband met een cursus. 
Uitsluitend voor dringende zaken kunt u bellen met de transportplanning 0495-590 586 of 
Steven Koolman 06-55 75 28 12. U kunt ons ook via de mail een berichtje 
sturen   
 

Containers plaatsen; helaas niet altijd mogelijk 

Vorige week bestelde een relatie een vlakglascontainer bij 
ons. Prima toch, zult u denken, daar zijn jullie voor. Dat klopt, 
maar dit keer ging het even niet door. De vrachtwagen moest 
om bij de plek van bestemming te komen over een smal dijkje 
rijden waar hij niet welkom was. 
 
Nu willen wij graag iedereen van dienst zijn en overal 
containers plaatsen voor de afvoer van het oude vlakglas. 
Maar dat blijkt dus in de praktijk r. Wij 
hebben ons te houden aan de Verkeerswetten van dit land 
en vinden milieu en veiligheid belangrijke issues. 
 
Kortom, mocht u een vlakglascontainer bestellen: zorg dat de 
(plaats van de) container goed bereikbaar is! Kleine, smalle 
straatjes, plekken waar vrachtwagens niet mogen komen, 
ontbrekende vergunningen, poorten waar de wagen niet onderdoor kan, et cetera. Zij 
kunnen zorgen voor teleurstelling. 
 

 Nederland circulair in 2050 

Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Die ambitie heeft het kabinet 
neergezet in het Rijksbrede programma Circulaire Economie en is door sociale partners en 
vele andere partijen onderschreven in het Grondstoffenakkoord. Met het 
Grondstoffenakkoord wil het kabinet de Nederlandse economie in 2050 volledig laten 
draaien op herbruikbare grondstoffen.  
 
18 April wordt de start van onze circulaire toekomst ingeluid met een landelijke kick-off. De 
opstellende partners van het Grondstoffenakkoord nodigen toekomstgerichte denkers uit 
om aan de slag te gaan om de ambitie te verwezenlijken. Ook Vlakglas Recycling Nederland 
is van de partij. 
 

 staat voor Onafhankelijk Register Certificatie Inzamelpunt VRN  
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niet altijd haalbaa

Kick-off bijeenkomst

ORCIV



 

We hebben weer een ORCIV certificaat uitgereikt.  
Dit keer aan . Gefeliciteerd! 
 
Middels een ORCIV certificaat kan een van Vlakglas Recycling Nederland aantonen dat het 
participeert in het duurzame afvalbeheersysteem van Vlakglas Recycling Nederland en dat 
het goed bezig is met (vlakglas)afvalbeheer. Vlakglas Recycling Nederland wil hiermee 
garanderen dat een gecertificeerd inzamelpunt ervoor zorgt dat bezoekers en 
medewerkers van dit inzamelpunt het aangeleverde vlakglasafval veilig storten en de 
kwaliteit van het vlakglasafval voldoet aan de gestelde normen. 
 

Waar kunt u ons de komende tijd vinden? 

 
Markt Eusebiuskerk Arnhem 
18 mei 2017 
 
In 2016/2017 is er landelijk onderzoek gedaan naar de circulaire economie en, meer in het 
bijzonder, business modellen. Vlakglas Recycling Nederland is bij dit onderzoek als een van 
de koplopers naar voren gekomen. De resultaten worden gepresenteerd tijdens dit 
congres. Aansluitend is er een informatiemarkt over de circulaire economie. 
 

 (Demolition, Decontamination and Recycling) 
Brussels Expo, Brussel (B) 
14 t/m 16 juni 2017 
 
Georganiseerd door de European Demolition Association (EDA), en met hulp van de 
belangrijkste brancheorganisaties van de bouw, beoogt de DDR 2017 de afbraak-, 
ontsmettings- en recyclingactiviteiten met de kringloopeconomie te koppelen 
 

Tijdens de DDR zal Cor Wittekoek 16 juni  geven 
over het  project. 
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