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Vlakglas Recycling Nederland mede ondertekenaar Green Deal 

'Verbetering afvalbeheer Caribisch Nederland' 
 

Op donderdag 11 juni 2015, tijdens de CN-week, hebben de 
directeuren van ARN Holding bv, Stichting Afvalfonds Verpakkingen, 

RecyBEM, Stichting Batterijen, Stichting Vlakglas Recycling Nederland, 

Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (WECYCLE) 
en Afvalsturing Friesland nv (OMRIN) de Green Deal 'Verbetering 
afvalbeheer Caribisch Nederland' met Saba en het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu ondertekend. 

Lees meer... 

 

Bouwend Nederland verwelkomt nieuwe leden uit de glasbranche 

 
De leden van de Glasbrancheorganisatie (GBO) en het algemeen bestuur 

van Bouwend Nederland hebben deze week ingestemd met een fusie 
tussen beide organisaties. Daarmee worden de 165 leden van GBO lid van 
Bouwend Nederland en vormen zij de nieuwe vakgroep GBO.  
Lees meer..... 

 
Vlakglas Recycling Nederland en het Kennis Centrum Glas worden niet betrokken in deze fusie. 
Deze organisaties blijven zelfstandig en hebben ieder hun eigen werkterrein. 

 

Landelijk AfvalbeheerPlan  
 
De wereld van afval is volop in beweging. Samen met experts en ervaringsdeskundigen wil de 
politiek toewerken naar het derde Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP3). Voor dit nieuwe LAP geldt 
de ambitie om de slag te maken naar een circulaire manier van denken en werken. Zo brengen 
we Nederland verder naar de voorhoede in het voorkomen van en verantwoord omgaan met 
afval. Het LAP komt elke zes jaar tot stand onder de verantwoordelijkheid van met Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu. Het is een invulling van een Europese verplichting om als lidstaat 
een Afvalbeheerplan te hebben. In een drietal werksessies delen de experts en 
ervaringsdeskundigen kennis, inzicht en denken mee over de ambitie en inhoud van het LAP. 

De thema's betreffen: 
-de reikwijdte van het LAP; naar een materiaalplan 
-producentenverantwoordelijkheid 
-innovatie in het LAP. 

Vlakglas Recycling Nederland neemt deel aan deze sessies. 

 

Wijziging inzamelpunten 

 

Nieuw Vervallen 

De Boer Glasgroep, Utrecht 
All Glass Projects, Almere 
Oskomera Projecten, Deurne 

 

Ingezameld tonnage tot en met mei 
 
Wij hebben dit jaar tot en met mei ongeveer 26.600 ton vlakglasafval ingezameld.  
Januari 4.700 - Februari 5.000 - Maart 6.100 - April 5.800 - Mei 5.000 
De eerste week van juni leverde bijna 1.700 ton vlakglasafval op. 
Lees meer... 

http://mix.divide.nl/link/?mid=a1635140F12EC4A32BD74CA1B0FB260A6&id=6617303
http://mix.divide.nl/link/?mid=a1635140F12EC4A32BD74CA1B0FB260A6&id=6617304
http://mix.divide.nl/link/?mid=a1635140F12EC4A32BD74CA1B0FB260A6&id=6617305


 

Verlaging huur vlakglascontainer 1 juli 2015  
 
Met ingang van 1 juli 2015 verlagen wij de huurtarieven van 
onze vlakglascontainers:  

-open 18m3 container -> €90 (was €110)  
-gesloten 18m3 container -> €110 (was € 135) 

 -kooiaapbak -> €25 (was €26,50, en €37,50 voor tijdelijke 
plaatsing).  
Kijk op onze website voor de acceptatievoorwaarden, soorten 

containers en bijbehorende tarieven. 

 

Jaarverslag 2014 

 
Ons jaarverslag is online beschikbaar. Download hier. 

 

Vakantiesluiting? Geef het door 

 

Bent u in de vakantieperiode enige tijd gesloten? Geef het ons tijdig door! Wij merken namelijk 

nog steeds dat dit niet altijd doorgeven wordt. De gevolgen kunnen echter vervelend zijn: we 
kunnen uw containers niet op de gewenste dag wisselen of afvoeren, of wij rijden voor niets. 
Als u (tijdelijke) sluitingen of wijzigingen aan ons doorgeeft, voorkomt u dit soort 
ongemakken. Bij een vergeefs transport zijn wij in bepaalde gevallen genoodzaakt de 
bijbehorende kosten aan u door te berekenen. 

 

Agenda 

 
Scholendag 
Glaszetterij Wolf v.o.f. Emmeloord 

24 juni 2015 
 
Symposium 'Innovaties in glas' 
Scheuten Glas 

4 september 2015 
 
Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen  

Evenementenhal Hardenberg  
6-8 oktober 2015  
 
Recycling 2015  

Evenementenhal Gorinchem  
3-5 november 2015  
 
Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen  

Evenementenhal Gorinchem  

10-12 november 2015 

 
 

Gentseweg 17, Gouda | Postbus 2022, 2800 BD Gouda | 088 - 567 88 20 | info@vlakglasrecycling.nl  
 

http://mix.divide.nl/link/?mid=a1635140F12EC4A32BD74CA1B0FB260A6&id=6617306
http://mix.divide.nl/link/?mid=a1635140F12EC4A32BD74CA1B0FB260A6&id=6617307
http://mix.divide.nl/link/?mid=a1635140F12EC4A32BD74CA1B0FB260A6&id=6617308
http://mix.divide.nl/link/?mid=a1635140F12EC4A32BD74CA1B0FB260A6&id=6617309
http://mix.divide.nl/link/?mid=a1635140F12EC4A32BD74CA1B0FB260A6&id=6617310
http://mix.divide.nl/link/?mid=a1635140F12EC4A32BD74CA1B0FB260A6&id=6617311
http://mix.divide.nl/link/?mid=a1635140F12EC4A32BD74CA1B0FB260A6&id=6617312
http://mix.divide.nl/link/?mid=a1635140F12EC4A32BD74CA1B0FB260A6&id=6617313
mailto:info@vlakglasrecycling.nl

