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DVO Nieuwkoop

Duurzaam afvalbeheer tegen een acceptabel tarief
Op maandag 12 november jl. zetten wethouder Guus Elkhuizen van de
gemeente Nieuwkoop en algemeen directeur Leendert Van Bloois van
Cyclus hun handtekening onder een nieuwe dienstverleningsovereenkomst
(DVO). Cyclus verzorgt ook de komende vijf jaar de afvalinzameling in de
gemeente Nieuwkoop.

H

et contract omvat onder meer
het legen van minicontainers en
verzamelcontainers voor GFT- en
restafval, het ophalen van oud papier
in samenwerking met verenigingen, het
legen van verzamelcontainers voor glas

en papier en het ophalen van grofvuil en
tuinafval op afroep. Naast inzamelactiviteiten gaat het bovendien om het beheer
van beide afvalbrengstations tot juni
2015 en het onderhoud van de ondergrondse en bovengrondse verzamelcon-

tainers voor restafval, glas en papier en
een deel van de bewonercommunicatie.

Efficiëntie loont

Duurzaam afvalbeheer tegen een
acceptabel tarief is de pijler van het
Nieuwkoopse afvalbeleid. Daar geeft de
gemeente invulling aan door onder meer
de proef met minicontainers voor papier,
ondergrondse verzamelcontainers en het
legen van minicontainers met zijladers.
Door onder andere deze efficiëntere
manier van afvalinzameling kan Cyclus
de gemeente een aantrekkelijk tarief
bieden. Mede hierdoor wordt de afvalstoffenheffing voor inwoners van de
gemeente lager.

Traktatie

Cyclus op
Twitter
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
Cyclus? Volg ons dan op Twitter
via @Cyclus_NV. Nog geen
Twitteraccount? Surf naar
www.twitter.com.

In dit nummer:

De DVO-ondertekening vond plaats bij
kinderopvang De Posterij in Nieuwkoop.
Tijdens de ondertekening demonstreerde
Maarten Milieu aan de kinderen de
zijlader. Het komende jaar zullen meer
kinderen uit Nieuwkoop kennismaken
met Maarten Milieu. Cyclus trakteerde de
gemeente namelijk op lessen over afval
voor alle basisscholen in Nieuwkoop.
Voorlichting is immers ook een onderdeel
van duurzaam afvalbeheer. <<
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Overslagstations in nieuw jasje
De overslagstations van Cyclus in
Gouda en Alphen aan den Rijn worden
momenteel in een nieuw jasje gestoken. Hoofd Facilitaire Zaken Remco van
Rijn en Coördinator Huisvesting Ronald
van der Wolf leggen uit wat er bij dit
groot onderhoud komt kijken.

V

an Rijn begint: “Op de overslagstations wordt het ingezamelde afval
verzameld, gesorteerd en vervolgens naar de verwerker getransporteerd.
De twee overslagstations van Cyclus zijn
gebouwd in 1978 en bestaan ieder uit
vijf stortbunkers en twee weegbruggen.
Jaarlijks wordt er in totaal 145.000 ton

afval overgeslagen. Momenteel geeft
Cyclus de opbouwconstructie van de
overslagstations een grote opknapbeurt,
zodat ze aan de meest actuele veiligheidseisen blijven voldoen.” Van der Wolf
vult aan: “Concreet komt die opknapbeurt neer op het conserveren danwel
vervangen van de draagconstructie en
de beplating. Daarnaast wordt de hele
opbouw van een nieuw verfsysteem voorzien. Beide stations krijgen dit jaar ook
nog duurzame LED-verlichting, want dat
scheelt enorm in het energieverbruik.”

Meerjaren onderhoudsplan

der Wolf: “De werkzaamheden in Gouda
zijn al afgerond en in Alphen aan den
Rijn lopen we voor op schema. Die snelle
voortgang is mede te danken aan de
constructieve samenwerking met uitvoerende partijen.” Over het toekomstige
onderhoud van de overslagstations legt
Van Rijn uit: “Vanaf 2013 gaan we
werken volgens een nieuw meerjaren
onderhoudsplan met een looptijd van
tien jaar. De planning van de benodigde
werkzaamheden leggen we jaarlijks vast
in een jaarplan. Zo waarborgen we dat de
overslagstations de komende jaren
continu up-to-date blijven.” <<

Naar verwachting is het groot onderhoud
aan de opbouw nog dit jaar gereed. Van

Het overslagstation in Gouda
krijgt als eerste een opknapbeurt

Van der Wolf (l) en Van Rijn in het
overslagstation in Alphen aan den Rijn

Buzz to the Future

Personeelsbeleid in de spotlights
Op maandag 1 oktober jl. maakten zo’n vijftig lokale ondernemers tijdens
een flitsbezoek aan de Goudkade kennis met het personeelsbeleid van
Cyclus. Aanleiding was het programma ‘Buzz to the Future’ van de Goudse
ondernemersorganisatie RHID en de Kamer van Koophandel.

D

oel van Buzz to the Future was
lokale ondernemers middels
diverse bedrijfsbezoeken op inspirerende wijze te laten kennismaken met
innovatie. Niet voor niets bestond het
programma uit flitsbezoeken: innovatie
vereist immers snelheid en het tijdig
inspelen op kansen. Cyclus was één
van de vier bedrijven die de ‘Buzz to
the Future’-bus deze middag aandeed.
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Manager Personeel en Organisatie
Hanneke de Bruijn lichtte het personeelsbeleid van Cyclus toe.

Trots

Rode draad in de presentatie van De
Bruijn was de samenwerking van Cyclus
met Luba Uitzendbureau voor de inhuur
van buitendienstmedewerkers. De
medewerkers krijgen een inwerktraject

en mentorchauffeur. Het mes snijdt zo
aan twee kanten. Medewerkers krijgen
een persoonlijk ontwikkeltraject en
kunnen doorgroeien. En ze kunnen
sneller een goede bijdrage op niveau
leveren aan de prestatie van Cyclus. De
ervaring leert dat deze begeleiding en
opleiding voor medewerkers van groot
belang is. Zij krijgen de kans om zich
waar te maken, te groeien en trots te zijn
op hun werk en zichzelf. En ook wanneer
een dienstverband niet mogelijk is, vormt
de ervaring een waardevolle toevoeging
aan de cv. <<

Gladheidbestrijding: vakwerk bij uitstek
Zaterdag 20 oktober jl. stond bij
Cyclus in het teken van de jaarlijkse
vlootschouw: de generale repetitie
van de gladheidbestrijdingsteams.
Na een uitgebreid trainingstraject
stonden de voltallige teams paraat om
hun voertuigen en alle aandrijf-, meeten regelapparatuur voor de laatste
keer te testen. Manager Uitvoering
Henri Bos legt uit hoe Cyclus de
gladheidbestrijding aanpakt.

V

olgens Bos is de gladheidbestrijding specialistisch werk bij uitstek. “Bij Cyclus werken 34 goed
geschoolde vakspecialisten, verdeeld
over drie ploegen, met tien voertuigen
aan de gladheidbestrijding. Die voertuigen zijn voorzien van een schuiver en/of
borstels aan de voorkant en een strooier
aan de achterkant. Daarnaast beschikken
ze over een geavanceerd besturingssysteem, waarmee de chauffeur precies
kan instellen hoeveel en hoe breed er
gestrooid moet worden. De aandrijving
van de strooier werkt snelheidsafhankelijk, zodat altijd de juiste hoeveelheid zout per vierkante meter wordt
gestrooid.”

Strooimanagement

Het besturingssysteem slaat alle ritinformatie op in een geavanceerd strooimanagementsysteem. Bos: “Daarin is exact
af te lezen welke routes bijvoorbeeld zijn
gestrooid, hoe lang elke route duurde

De chauffeur kan exact instellen hoeveel
en hoe breed er gestrooid moet worden

Lezersonderzoek

Wat vindt u
van Vakblad?

De jaarlijkse vlootschouw vormt de generale
repetitie voor de gladheidbestrijding

en hoeveel zout is gebruikt. Bovendien
zijn de gegevens van de afzonderlijke
wagens ook ‘real-time’ te volgen.” Om
te bepalen of het nodig is uit te rukken,
volgt Cyclus vierentwintig uur per dag de
weersverwachting. Bos: “Daarbij maken
we gebruik van de regionale voorspellingen van MeteoConsult. Daarnaast
hebben we vorig jaar een eigen meetpunt
in gebruik genomen. Daarmee meten we
onder andere de temperatuur, luchtvochtigheid en hoeveelheid neerslag op het
koudste punt in Gouda. Op grond van al
die informatie kunnen we heel nauwkeurig bepalen of een uitruk nodig is.”

men. Ook zijn alle communicatielijnen
heel precies uitgewerkt. Dat gaat van
sms-alerts bij iedere uitruk en het informeren en adviseren van opdrachtgevers
tot een wekelijks afstemmingsoverleg
binnen de eigen organisatie. Ook het
informeren van overige wegbeheerders
en de te volgen procedure bij het inschakelen van extra capaciteit is in het draaiboek uitgewerkt. Zo waarborgen we dat
de gladheidbestrijding effectief, efficiënt
én veilig plaatsvindt”, besluit Bos. <<

Winterdraaiboek

Naast geavanceerde techniek is ook
gedegen communicatie van cruciaal
belang voor effectieve gladheidbestrijding. Bos: “Voorafgaand aan het strooiseizoen stellen we een uitgebreid winterdraaiboek op volgens de richtlijnen van
kennisplatform CROW. Naast de reguliere
routes voor preventief en curatief strooien, is daarin een calamiteitenroute voor
extreme weersomstandigheden opgeno-

Vier keer per jaar ontvangt u
ons relatiemagazine Vakblad.
Cyclus is benieuwd naar uw
mening over dit communicatiemiddel. Sluiten de onderwerpen aan bij uw interesse?

Vindt u het magazine prettig
leesbaar? En ontvangt u het
blad het liefst digitaal of in
print? Laat het ons weten
door de online lezersenquête
in te vullen. Zo kunnen we

Het meetpunt op het koudste punt van Gouda

Vakblad nog beter afstemmen op de informatiebehoefte van onze relaties. Alvast
bedankt voor de moeite!
U vindt de enquête op
www.cyclusnv.nl/vakblad.
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Onderhoud en beheer speelplaatsen

Henk Zondag geregistreerd als SVS-inspecteur**
Op het eerste gezicht ogen de tweehonderd speelplaatsen in de openbare
ruimte van Gouda ongecompliceerd. Achter die ogenschijnlijke eenvoud
gaat echter een wereld van ingewikkelde wet- en regelgeving schuil. Dat is
het werkveld van medewerker speeltoestellen Henk Zondag, die onlangs
het diploma SVS inspecteur** van Stichting Veilig Spelen (SVS) behaalde.
Hij legt uit wat er bij zijn werk komt kijken.

Z

ondag begint: “De gemeente Gouda
beschikt over bijna duizend speeltoestellen, verdeeld over zo’n tweehonderd speelplaatsen. Daarbij moet
je naast de gebruikelijke schommels en
glijbanen ook denken aan trapveldjes,
skateparken en natuurspeelplaatsen. De
gemeente heeft een voortdurende zorgplicht als het gaat om de veiligheid van al
die speelplaatsen- en toestellen. Daarbij
fungeert de Voedsel- en Warenautoriteit
als controlerend orgaan. In opdracht van
de gemeente voert Cyclus continu inspecties uit om de veiligheid van de speelvoorzieningen te waarborgen. Daarnaast
verzorgen we het volledige onderhoud
van de voorzieningen.”

Logboek

Wanneer de leverancier een nieuw
speeltoestel oplevert, controleert Cyclus
allereerst of het aan alle opgegeven
specificaties voldoet. Zondag: “Zaken
als verstrikking met een touwtje van een
jas of beklemming van het hoofd moeten
immers uitgesloten zijn. We beschikken
over diverse hulpmiddelen om dat te
toetsen. En uiteraard moet ieder toestel
beschikken over een voldoende grote
obstakelvrije valzone en de juiste
klasse valdempende ondergrond. Alle
gegevens van het toestel leggen we vast
in een logboek, waarin we vervolgens
gedurende de gehele beheersperiode alle
mutaties noteren. Denk aan inspecties,
reparaties en gebruikte onderdelen.
Ook een ongevallenregistratie maakt
deel uit van het logboek. Zo is te allen
tijde duidelijk in welke staat een toestel
zich bevindt en wanneer het laatste
onderhoud heeft plaatsgevonden.”

Voortdurende inspectie

Na plaatsing van een toestel voert
Cyclus ongeveer tweewekelijks
een visuele inspectie uit. Zondag:
“Daarbij controleren we toestellen op
zichtbare gebreken, zoals uitstekende
schroeven, ontbrekende afsluitdoppen
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toe tot het landelijke register voor
gecertificeerde inspecteurs. Over het
belang daarvan vertelt hij: “Voorheen
was er weinig uniformiteit bij inspecties
van speeltoestellen door verschillende
organisaties. De wet- en regelgeving
werd door iedere inspecteur weer anders
geïnterpreteerd.
Met de oprichting
van Stichting Veilig
Spelen (SVS) komt
daar verandering
in. De stichting
hanteert heel
duidelijke richtlijnen
en maakt daarbij
onderscheid in twee
opleidingsniveaus.
Een inspecteur* houdt
zich met name bezig
met de operationele
inspecties. Een
inspecteur**
heeft daarnaast
uitgebreide kennis
van alle (Europese)
regelgeving, maakt
risicobeoordelingen
en fungeert als
vraagbaak voor de
gemeente.”

Select gezelschap

Als geregistreerd
inspecteur** maakt
Henk Zondag voert
Zondag deel uit van
een controle uit op
de natuurspeelplaats
een select gezelGroenhovenpark
schap. “In heel
Nederland beschikt
of gebroken onderdelen. Indien nodig
slechts een kleine veertig mensen over
voert de inspecteur kleine reparaties
het certificaat. Om je registratie te
onmiddellijk uit. Daarnaast vindt ieder
behouden moet je het examen bovendien
kwartaal een uitgebreidere inspectie
iedere twee jaar opnieuw afleggen. Het
plaats, waarbij we alle bewegende delen
is dus heel belangrijk de ontwikkelingen
in het vakgebied op de voet te volgen.
smeren en controleren op slijtage. Tot
Zo waarborgt SVS de kwaliteit van het
slot voeren we bij de jaarlijkse inspectie
een fundatieonderzoek uit, waarbij we
register.” Persoonlijk vindt Zondag het
onderhoud en beheer van speeltoestelcontroleren op rottende onderdelen.
len bijzonder interessant werk. “De brede
De resultaten van de diverse inspecties
nemen we mee in het meerjaren
kennis die ik in diverse opleidingen heb
opgedaan, komt me steeds opnieuw van
beheerplan, waarin onder andere de
pas. De contacten met zowel collega-provervanging van toestellen opgenomen
wordt.
fessionals als de opdrachtgever ervaar
ik als heel leerzaam en constructief. En
natuurlijk is de interactie met spelende
Stichting Veilig Spelen
kinderen een heel bijzonder onderdeel
Recent behaalde Zondag het diploma
van het werk.” <<
voor SVS-inspecteur en trad daarmee

Afvalbeleid in Bergambacht

Eerlijk, duurzaam en servicegericht
Naar verwachting zetten de gemeente
Bergambacht en Cyclus op korte
termijn hun handtekening onder
een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor tien jaar. Rode
draad in die overeenkomst vormt de
invoering van Diftar. Wethouder Jan
Vente legt uit waarom dat systeem de
toekomst heeft.

I

n februari van dit jaar stelde de
gemeente Bergambacht een nieuw
afvalbeleidsplan met een looptijd van
tien jaar vast. Over de speerpunten daarin vertelt Vente: “Ons beleid is geformuleerd rond een drietal uitgangspunten.
Ten eerste gaat het ons om een eerlijke
Wethouder Jan Vente

kostenverdeling, waarbij de vervuiler
betaalt. Daarnaast streven we naar een
betere scheiding, met in ons achterhoofd
de landelijke afvaldoelstellingen voor
2021. Tot slot hebben we een goede service voor de burger hoog in het vaandel.”

Financiële prikkel

Op grond van deze drie principes koos
Bergambacht ervoor vanaf 1 januari
2013 Diftar in te voeren. De uitvoering
vindt plaats in de vorm van een volumefrequentiesysteem, waarbij de kosten
voor bewoners afhankelijk zijn van de
hoeveelheid afval én het aantal keren
dat zij de minicontainer aanbieden.
Vente: “Aan die keuze ligt een aantal
afwegingen ten grondslag. Allereerst

zijn we van mening dat een financiële
prikkel noodzakelijk is om de landelijke
scheidingsdoelstellingen te halen.
Gespiegeld inzamelen viel vanuit het
oogpunt van service aan de bewoner af.
Praktisch gezien is de overgang naar een
volume-frequentiesysteem relatief snel
te realiseren, omdat het goed aansluit
bij ons huidige inzamelsysteem. Voor
restafval ontvangen bewoners een
nieuwe container met chip. De oude
restafvalcontainers voorzien we van een
papiersticker en gebruiken we voor de
papierinzameling. Zo zijn we ook in de
uitvoering duurzaam bezig.” Voor de
ondergrondse verzamelcontainers wordt
gewerkt met een afvalpas.

Betrokken organisatie

Hoewel Vente tevreden is over de
overstap op Diftar, stelt de invoering wel
eisen aan de gemeentelijke organisatie.
“Zowel operationeel als administratief
en financieel veranderen er veel zaken.
Bovendien zijn goede bewonerscommunicatie en gedegen handhaving absolute
voorwaarden voor een succesvolle
invoering van Diftar. Als gemeente
hebben we er bewust voor gekozen het
implementatieproces zo veel mogelijk
in eigen hand te houden. Op die manier
ontstaat een sterke betrokkenheid van
onze medewerkers bij de gemaakte
beleidskeuzen. En wanneer iedereen
weet wat er speelt, kunnen we belanghebbenden adequaat te woord staan. Zo
waarborgen we dat Diftar binnen korte
tijd staat als een huis.”

Aantrekkelijke prijsstelling

Over de samenwerking met Cyclus en de
kwaliteit van de dienstverlening is Vente
content. Toch was het voor de gemeente
Bergambacht niet vanzelfsprekend de
bestaande DVO te verlengen. “We zijn
de besprekingen met Cyclus heel bewust
tijdig gestart. Zodat er voldoende ruimte
overbleef om indien noodzakelijk een
Europese aanbesteding uit te schrijven.
Dat bleek gelukkig niet nodig. De nieuwe
DVO kent niet alleen een aantrekkelijke,
marktconforme prijsstelling, maar is ook
heel duidelijk en transparant. Bovendien
is Cyclus een heel ervaren samenwerkingspartner, die onze gemeente als
geen ander kent. Dat alles maakt dat ik
graag opnieuw met Cyclus in zee ga.” <<
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Bewonercommunicatie

Communicatie als instrument
om hergebruik te stimuleren

Uit de vele positieve reacties op de braderieën waar
Maarten Milieu voorlichting geeft over plastic afval,
blijkt dat bewoners die aanpak waarderen.

‘Plastic afval scheiden, gewoon
doen!’. Onder dat motto voerden
negen klantgemeenten de afgelopen
twee jaar campagne over plastic
afval. Doel was in de opstartfase
van de inzameling zo veel mogelijk bewoners ertoe te bewegen
plastic afval te scheiden. En dat is
gelukt: de landelijke doelstelling is
gehaald. Op 1 januari 2013 eindigt
de campagne. Hoofd Communicatie
Nicole Kouwenhoven en specialist
Afvalbeheer Frans van der Have zien
mogelijkheden voor opschaling.

V

an der Have trapt af: “Ik ben
tevreden over de communicatieaanpak van de afgelopen twee
jaar. Met name de praktische insteek
sprak bewoners aan. Zij willen vooral
weten waar, wanneer en hoe ze hun afval
kwijt kunnen. Achtergrondinformatie
over verwerking en hergebruik is voor
hen van secundair belang en juist
weer interessanter voor scholen.”
Kouwenhoven: “Het communiceren over
de inzameldagen, de aanbiedregels en
ingezamelde kilo’s plastic per gemeente
vormde de kern van de campagne. Via
diverse middelen, zoals thermometers,
cartoons en nieuwsberichten in de lokale
krant en op de gemeentelijke websites,
informeerden gemeenten hun bewoners.”

Positieve reacties

Uit de vele positieve reacties blijkt dat
bewoners de aanpak waarderen.

Tijdens de ARA A van
22 november jl. is besloten de
communicatieaanpak in 2013 voort
te zetten met de brede scope. Nadat
de ARA de inhoudelijke thema’s
vastgesteld heeft, zal Cyclus een
brainstormbijeenkomst organiseren
voor de communicatieadviseurs en de
beleidsmedewerkers van de gemeenten
om concreet invulling te geven aan de
bewonercommunicatie.
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Kouwenhoven: “Er is veel animo voor
de afvallessen van Maarten Milieu op
scholen. Communicatiecollega’s van
gemeenten geven aan het prettig te
vinden de compacte middelen kant
en klaar aangeleverd te krijgen en
in te kunnen passen in hun lokale
communicatieaanpak. En ook in de
branche vallen we op: zo vroeg Nedvang
ons de campagne toe te lichten tijdens
hun jaarlijkse afvalcongres en in hun
relatiemagazine; ook stonden we met de
campagne in het vakblad GRAM.”

Bredere scope

Dat het einde van de campagne in zicht
is, betekent voor Cyclus niet dat aan alle
bewonercommunicatie een einde komt.
Vooruitblikkend stelt Van der Have: “Ik
zou deze aanpak graag voortzetten en de
scope verbreden, zodat in een dergelijke
campagne álle afvalstromen aan bod
komen. Want - naast de positieve
reacties op de plastic campagne - draagt
de inzet van communicatie bij aan het
realiseren van de beleidsdoelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan
Huishoudelijk Afval. Op grond van
de beschikbare inzamelgegevens
en rapportages en de thema’s
die het Adviesorgaan Regionaal
Afvalbeleid (ARA) agendeert,
kunnen we in de regio
gezamenlijk van moment tot

moment de benodigde accenten leggen.”
Kouwenhoven vult aan: “We kunnen de
landelijke campagnes die voor de gehele
branche worden ontwikkeld bovendien
verankeren, zodat deze acties minder op
zichzelf staan voor de inwoners. Denk
bijvoorbeeld aan de Wecycle-campagnes
en de Week van de Afvalvermindering.”

Factsheet

Vanaf 2013 voorziet Cyclus gemeenten
naast de gebruikelijke rapportages
ook van een gemeentelijk jaarverslag
in factsheetvorm. Hierin staan de
gemeentespecifieke resultaten met
betrekking tot afvalbeheer kort
samengevat. Denk aan afvalscheidingsen inzamelresultaten die worden
vergeleken met regionale en landelijke
cijfers, meldingenoverzichten, trends
en doorontwikkelkansen. Dat biedt
gemeenten de mogelijkheid de realisatie
van hun beleidsdoelstellingen nog
nauwkeuriger te monitoren. Van der Have
ziet op grond daarvan kansen voor het
koppelen van beleid en communicatie:
“Wanneer de GFT-inzameling bijvoorbeeld achterblijft bij de doelstellingen,
kunnen we daar in de campagne extra
aandacht aan besteden. Zo kunnen
gemeenten bewonercommunicatie heel
gericht inzetten om de afvaldoelstellingen te realiseren.” <<

Sponsoring in vogelvlucht
Cyclus staat midden in de samenleving en draagt graag een steentje bij
aan activiteiten in de openbare ruimte die een breed publiek aantrekken.
In dat kader sponsorde Cyclus ook in 2012 diverse evenementen met
producten, diensten en vakmanschap. Een overzicht in vogelvlucht.

H

et afgelopen jaar leverde Cyclus
prikkers, bezems en scheppen voor
opschoonacties van onder meer
Buitenschoolse Opvang Papegaaiennest,
de gemeente Kaag en Braassem, basisschool De Carrousel en de Goudse wijk
Oosterwei. Daarnaast werd de taptoe Ter
Aar, Gratis Festival in Bodegraven, de
Jeugdavondvierdaagse, Veteranendag
en Nationale Singelloop in Gouda en
Pettepret in Waddinxveen gesponsord
met onder meer afvalcontainers, dranghekken en vlaggenmasten. In een aantal
gevallen voerde Cyclus na afloop van een
evenement ook reinigingstaken uit. Ook
in 2013 levert Cyclus graag een bijdrage
aan evenementen zonder winstoogmerk
die plaatsvinden in de openbare ruimte,
gratis toegankelijk zijn en een breed
publiek aanspreken. Kijk voor het
indienen van een sponsorverzoek op
www.cyclusnv.nl/sponsoring. <<

Op 30 november jl. sponsorde Cyclus
de opschoonactie in de Goudse wijk
Oosterwei met materialen en vakmensen.

Sintactie afvalbrengstations

S

teeds meer Sinterklaas
cadeautjes hebben een stekker of batterij. Vaak vervangen ze
oud elektrisch speelgoed, dat dan
in de vuilnisbak belandt. Zonde,
want ook elektrisch speelgoed kan
prima worden gerecycled! Cyclus
faciliteert daarom voor haar klantgemeenten de Wecycle Sinterklaas
Inzamelactie. Wie in de twee weken
na Sinterklaasavond oud elektrisch
speelgoed of andere apparaten
inlevert bij het afvalbrengstation,
krijgt een Wecycle sleetje cadeau
én maakt kans op een familiebox
hotelovernachting. Promotie van de
actie vindt onder meer plaats via
een landelijke televisiecampagne.
Daarnaast levert Cyclus gemeenten
kant-en-klare middelen voor de
gemeentelijke communicatiekanalen aan. Zo wordt op een laag
drempelige en eenvoudige wijze
de inzameling van oude elektrische apparaten gestimuleerd. <<

Groene piet speelt
de hoofdrol
in de campagne
van Wecycle.

Nieuw!

Cyclus Afval-app

S

inds kort is de Cyclus Afval-app voor
smartphones en tablets beschikbaar.
Cyclus ontwikkelde deze app omdat uit
onderzoek bleek dat veel inwoners de
digitale afvalkalender via een smartphone of tablet raadplegen. Met de
app is de informatie in de kalender nog
beter toegankelijk via deze apparaten.
Bovendien attendeert de app gebruikers
met pushberichten op de inzamelmomenten. Momenteel is de app beschikbaar voor apparaten met een Android
besturingssysteem. Een app voor het iOS
besturingssysteem volgt naar verwachting snel. <<
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Een veilige jaarwisseling gewenst
Rond de jaarwisseling is er voor Cyclus extra veel werk aan de winkel.
Wanneer op oudejaarsavond het vuurwerk knalt, staat een speciaal team
wijkreinigers paraat om bij calamiteiten assistentie te verlenen. En ook op
nieuwjaarsdag zijn Cyclusmedewerkers alweer vroeg uit de veren om de
vuurwerkresten op te ruimen. Teamleider Reiniging Heleen van Duist legt
uit hoe Cyclus bijdraagt aan een veilige jaarwisseling.

Colofon

		

Volg Cyclus op
www.twitter.com/Cyclus_NV

Cyclus is een Naamloze Vennoot
schap. De volgende gemeenten zijn
aandeelhouder: Alphen aan den
Rijn, Bergambacht, BodegravenReeuwijk, Boskoop, Gouda,
Kaag en Braassem, Nederlek,
Nieuwkoop, Ouderkerk, Rijnwoude,
Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen,
Zuidplas.
Adres
Postbus 228
2800 AE Gouda
Goudkade 23
Telefoon 0182 - 547500
Fax 0182 - 547557
E-mail info@cyclusnv.nl
Internet www.cyclusnv.nl
Vakblad is een uitgave van Cyclus
en verschijnt viermaal per jaar.
Vakblad wordt verspreid onder relaties van Cyclus.

C

yclus werkt nauw samen met
politie, stadstoezicht, brandweer,
gemeente en diverse jongerenorganisaties om de veiligheid tijdens
de jaarwisseling te waarborgen. Een
grote verantwoordelijkheid die om een
gedegen voorbereiding vraagt. Van
Duist: “Al in november zitten we met
alle betrokken partijen om tafel om de
gang van zaken tot in detail door te
spreken. Op grond daarvan stellen we
een uitgebreid draaiboek samen waarin
alle taken en verantwoordelijkheden
zijn vastgelegd. Zo weten alle betrokkenen precies wat er van ze verwacht
wordt en kunnen we bij calamiteiten
snel en efficiënt optreden.”

Vreugdevuren

Over de rol van Cyclus tijdens de
jaarwisseling legt Van Duist uit:
“Eind december moeten we risicovolle
situaties tijdig signaleren en zo nodig
maatregelen nemen. Dat betekent
allereerst dat we ruim van tevoren alle
prullenbakken en papiercontainers
afsluiten of verwijderen. Daarnaast zijn

we alert op brandbare materialen in de
openbare ruimte, zoals verzamelingen
pallets. Uitgangspunt blijft geen
vreugdevuren in Gouda en Cyclus heeft
daarom onder meer tot taak brandbaar
materiaal snel af te voeren. Tegen
acht uur ’s avonds maken we in dat
kader een laatste controleronde. Na
dat tijdstip gaan we waar nodig onder
begeleiding van politie op pad.

Vuurwerkresten

Van Duist hoopt op een droge jaarwisseling. “Dat is vanuit veiligheidsoogpunt het meest gunstig. Het vuurwerk
gaat dan immers af zoals het hoort
en er blijven maar weinig gevaarlijke materialen op straat achter.” Op
nieuwjaarsdag gaan drie teams wijkreinigers met veegwagens en blad
blazers op pad om alle vuurwerkresten
op te ruimen. “Op de afgesproken
locaties leveren we de openbare ruimte
in een beeldkwaliteit B op. Zo zorgen
we met een schone leefomgeving voor
een opgeruimde start van het nieuwe
jaar.” <<

Fotografie
Cyclus
Astrid den Haan, Promen
Coördinatie en realisatie
CommSa
Oplage
1000 exemplaren
Artikelen uit Vakblad kunnen door
de deelnemende gemeenten zonder
toestemming van de uitgever worden overgenomen. Het overnemen
of reproduceren van artikelen door
anderen is uitsluitend mogelijk na
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Thuis in de openbare ruimte

Thuis in de openbare ruimte
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