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Het goede handhaven 

 
 

 
 

Wie lust er taart? 

Goed bezig en nogmaals gefeliciteerd! 
 

 

 
 
 

 
 

Zuid Korea interesse in inzamelsysteem 
vlakglas 

 
 
 

Tijdens het seminar “ ”  op 
22 november jl. vertelden toezichthouders en 
vertegenwoordigers van producenten wat er goed 
gaat, maar ook wat er nog beter kan. Dit geldt 
zowel voor het systeem als het toezicht. Hoe 
beter en logischer het systeem, hoe makkelijker 
het toezicht. Maar toezicht zal altijd noodzakelijk 
zijn.

Het goede handhaven

 

Cor Wittekoek, voorzitter 

, 
reikte het eerste exemplaar uit van het boek Het 
Goede Handhaven aan

Vereniging Producentenverantwoordelijkheid 
Nederland

 Gérard Bouman (voorzitter van Omgevingsdienst NL, vertegenwoordiger management ILT 
en directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen) en Kees Hoppener ( Inspectie 
ILT). In het boek komen
meer dan twintig deskundigen aan het woord over de rol van toezicht en handhaving in de 
Circulaire Economie.

Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een 
prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is dat 

 in Dokkum. Cor Wittekoek heeft aan Dirk 
Nicolai een heerlijke Vlakglas Recycling Nederland taart 
overhandigd. 

Glashandel Nicolai

Een optimale draagt bij aan een beter milieu. Een te volle 
container mag en kan niet vervoerd worden waardoor de 
transporteur nog een keertje terug moet komen. Een te lege 
container betekent vaker rijden dan 
noodzakelijk. Beiden leveren onnodig transport op en dus 
een belasting voor het milieu.
 

Let dus goed op uw vulgraad en wellicht bent u de volgende die zo’n heerlijke taart in 
ontvangst kan nemen….

De  
(KORA) is een overheidsbedrijf opgericht ter 
ondersteuning van de nationale economische 
ontwikkeling en verbetering van het welzijn. Dit 
gebeurt door middel van hulpbronnenbesparing 
en recycling. KORA houdt zich bezig met het 
opzetten van een ondersteuningssysteem voor 
het verzamelen en recyclen van management, 
technologische ontwikkeling en financiële 
ondersteuning. Doel is bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de circulatie van Korea's 
hulpbronnen.

Korea Resource Circulation Service Agency

 

In die context is er eind november een delegatie naar Nederland gekomen om meer te 
weten te komen over de Nederlandse inzamelings- en recyclingsystemen. KORA heeft 



 

  
 

Tender verwerking vlakglasscherven 

 
 

Containertransport en openingstijden kantoor rond de feestdagen 

 

 

 

Bent u in deze periode enige tijd gesloten? Zijn de containers niet bereikbaar? Geef het ons tijdig 
door! Zo voorkomen we samen onnodig containertransport. In bepaalde gevallen zijn wij 
genoodzaakt de bijbehorende kosten aan u door te berekenen. 

 

Ons kantoor zal vanaf zaterdag 23 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018 
gesloten zijn. U kunt wisselingen doorgeven via Extranet (www. vlakglasrecycling.nl of  
APP). Wij zijn alleen telefonisch bereikbaar in noodgevallen. 

 

  

Zilverstraat 69, Zoetermeer| Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer| 088 - 567 88 20 | 
info@vlakglasrecycling.nl  

verzocht ons te mogen bezoeken om kennis te delen en wederzijdse relaties op te 
bouwen.
 

Naar aanleiding van de door Vlakglas Recycling Nederland uitgebrachte Tender voor het 
verwerken van vlakglasscherven tot en met 31 december 20202 zijn drie inschrijvers 
bepaald, te weten: Maltha Recyclage BVBA te Lommel (België), S.A. Minerale N.V. te 
Lodelinsart (België) en Reiling Glas Recycling GMBH&CO KG te Gladbeck (Duitsland).
 

Op de officiële Nederlandse feestdagen (25 en 26 december en 1 januari) is 
er geen container- of kooiaaptransport. Dit kan gevolgen hebben voor uw aanvraag van 
wisselen of afvoeren. Dat kan mogelijk op een eerder of later tijdstip plaatsvinden.

Houd u er ook rekening mee dat in de weken met feestdagen de route van de 
kooiaapcontainers (0,5m3, 1m3, 2m3) zal afwijken?

 

L
et op: 

Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox, 
vragen die u naar deze mailbox stuurt worden niet beantwoord. Klik  om uit te schrijven. hier


