nr. 1 | juli 2010

Thuis in de openbare ruimte

blad
VAK

Thuis in de openbare ruimte

relatiemagazine van Cyclus

Routeoptimalisatie

Werken aan meer logistieke efficiency
Effectief en efficiënt werken, hoogstaande kwaliteit leveren en betrokken medewerkers. Daar staat Cyclus
voor. In dat kader werkt de organisatie aan een logistieke efficiëntieslag
op het gebied van afvalinzameling.
Logistiek specialist Henri Bos vertelt.

T

Nieuwe stijl
Vakblad is het nieuwe relatiemagazine van
Cyclus. Het is de opvolger van Cyclus Info,
opgemaakt in de nieuwe huisstijl. Lees
meer over de nieuwe huisstijl op pagina 2.

Samenwerking opdrachtgevers

“De nieuwe logistieke planning komt
uiteraard tot stand in nauw overleg met
de gemeenten”, benadrukt Bos. “Want de
consequentie kan zijn dat de inzameldagen, -methoden en -middelen veranderen.
Daar moeten gemeenten natuurlijk mee
akkoord gaan en op kunnen anticiperen.

In dit nummer:

oen Cyclus de taken op het gebied
van afvalinzameling van de gemeenten overnam, nam Cyclus ook de
bestaande inzamelroosters over. Die roosters zijn op gezette tijden aangepast aan
de actualiteit. Nu staat er wederom een
efficiëntieslag op de agenda. Bos: “In de
praktijk moet dit leiden tot een optimale
inzet van voertuigen en vaste medewerkers en minder tijdelijke medewerkers in
de flexibele schil. Laatstgenoemden voelen zich minder verbonden met het bedrijf
en onze opdrachtgevers, dan de mensen
die in vaste dienst zijn. Kortom, het wordt
tijd voor een evenwichtige logistieke planning, een gelijkmatige inzet van medewerkers en voertuigen en het vast in dienst
nemen van medewerkers. Zoals we ook
beogen met Klant & Kwaliteit: de juiste
mensen op de juiste plaats, het ontwikkelen van vakmanschap en werken met hart
voor de zaak.”

Ons doel is de nieuwe planning op 1 januari 2011 in te laten gaan. Voor de zomer
willen we het concept voorleggen aan en
bespreken met de gemeenten. Zo kunnen
we de nieuwe informatie opnemen in de
afvalkalenders.” <<
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Convenant met
Belastingdienst
Op 27 mei jl. sloot Cyclus een
convenant met de Belastingdienst
over horizontaal toezicht. Dit
is een nieuw concept van de
Belastingdienst voor handhavingsbeleid. In dit concept ligt
de nadruk minder op ‘controle
vanuit wantrouwen’ en meer op
samenwerking en actueel toezicht op basis van vertrouwen,
begrip en transparantie Er zijn
afspraken gemaakt over de wijze
en intensiteit van het toezicht en
de Belastingdienst beperkt haar
activiteiten in principe tot het
monitoren van het fiscale proces.
Dit levert voor beide partijen
actualiteit, snelheid en zekerheid
op. Cyclus is trots op dit convenant. We zijn namelijk één van de
eerste bedrijven in de regio met
zo’n convenant. Het geeft aan dat
Cyclus de fiscale spelregels goed
borgt en naleeft en dat er op
basis van vertrouwen, begrip en
transparantie effectief en
efficiënt wordt samengewerkt.

Jaarverslag 2009: Vakmanschap
Op 17 juni jl. is met waardering kennisgenomen van het jaarverslag door
de algemene vergadering van aandeelhouders van Cyclus. Ook heeft
de vergadering de jaarrekening vastgesteld. Financieel directeur Berry
Noorlander zoomt kort in op cijfers, ontwikkelingen en het thema.
“

W

e sluiten dit boekjaar af met een
geconsolideerd resultaat van
€ 1.716.000,-. Het vennootschappelijk resultaat was, door een afwaardering van de vordering op de Ghanese
dochter, € 875.000,- lager. Het negatieve
effect van deze afwaardering is grotendeels gecompenseerd door de hogere
opbrengsten van uitstaande gelden. Besloten is over
het boekjaar 2009 een
dividend uit te keren van
5% aan de aandeelhoudende gemeenten.
In het directieverslag
behandelen we een aantal
belangrijke ontwikkelingen. Denk aan nieuwe
activiteiten zoals de inza-

meling van kunststof verpakkingsafval
en het afsluiten van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten. Andere belangrijke
thema’s zijn het organisatieontwikkelingsproject Klant & Kwaliteit, werken met
beeldkwaliteit en containermanagement.
Verspreid door het jaarverslag staan foto’s van medewerkers van Cyclus. Deze
vakmensen zijn geportretteerd op hun werkplek in de
openbare ruimte en vertellen over hun specialisme.
Want vakmanschap is dit
jaar het overkoepelende
thema.”
De relaties van Cyclus hebben het jaarverslag inmiddels per post ontvangen. <<

Cyclus, thuis in de openbare ruimte
Cyclus lanceert een nieuwe, kleurrijke huisstijl. De nieuwe huisstijl
ligt in het verlengde van de veranderingen die het bedrijf onder de
noemer Klant & Kwaliteit doorvoert. Hoofd Communicatie Nicole
Kouwenhoven legt uit.

C

“

yclus is specialist in het integraal beheer van de openbare
ruimte. Op dat gebied hebben
we heel veel vakmanschap in huis. We
werken effectief en efficiënt. We voelen ons betrokken bij en staan midden
in de maatschappij. En we voeren ons
werk op een transparante en integere
manier uit. Dat laten we graag zien in
ons nieuwe jasje.”

Sterk logo

“Aan het bekende logo is niet getornd.
De vormen uit het logo komen terug in
al onze uitingen en de kleuren worden
functioneel ingezet. Blauw staat voor
het advies dat wij geven. Rood staat,
samen met de afgeleide kleur oranje,
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voor het werk dat wij doen in de uitvoering. Groen staat voor het belang dat
wij hechten aan voorlichting en educatie. En paars is als nieuwe corporate
kleur toegevoegd.”

Pay off

“We laten graag zien wat we in huis
hebben. Daarom werken we veel met
foto’s waarop onze specialisten hun
vak in de openbare ruimte uitoefenen.
Zij zijn daar immers goed in en voelen
zich daar goed bij. Dankzij de medewerkers kan Cyclus zich specialist in
het integraal beheer van de openbare
ruimte noemen. Eén en ander vatten we
samen in onze nieuwe pay off: Thuis in
de openbare ruimte.”

Thuis in de
openbare ruimte

De communicatiemiddelen van Cyclus
worden fasegewijs in de nieuwe huisstijl gegoten. ‘Vakblad’ is daar een voorbeeld van en onlangs rolde de nieuwe
corporate brochure van de pers. <<

“De behoefte van de opdrachtgever
is leidend bij alles wat we doen.”

Nieuwe organisatiestructuur

“We werken blijvend aan een
succesvolle onderneming”
Sinds april 2010 kunnen opdrachtgevers van Cyclus terecht bij
één loket, waar zij kunnen profiteren van de kennis en ervaring
van alle vakdisciplines. Cyclus zorgt ook voor een effectieve,
efficiënte en integrale uitvoering. Leendert van Bloois, algemeen
directeur van Cyclus, werpt een blik op de nieuwe organisatiestructuur en -principes.
“

W

e willen de prijs-kwaliteitverhouding van onze producten en diensten blijvend
verbeteren. Klantgerichter, slimmer
en effectiever werken. De continuïteit van ons bedrijf waarborgen
en de concurrentiepositie verder
verbeteren. Daarom hebben we zo
fors geïnvesteerd in de organisatie
en dat blijven we doen”, opent Van
Bloois het gesprek. Hij vertelt over
de nieuwe organisatiestructuur en
de nieuwe principes die sinds 1 april
jl. van kracht zijn bij Cyclus.

opdrachtgevers op maat te adviseren en om het werk goed voor
te bereiden. Het samenspel tussen afvalbeheer en het dagelijks
onderhoud aan de openbare ruimte
is onze kracht. In deze organisatievorm kunnen opdrachtgevers
daarvan het best profiteren. Het
Expertisecentrum volgt ook de landelijke trends op onze vakgebieden,
stimuleert de toepassing van bewezen innovaties en zorgt waar mogelijk voor een regionale aanpak”,
aldus de directeur.

Eén aanspreekpunt

Integrale uitvoering

“De organisatie is gekanteld van
functiegericht naar procesgericht.
Dat betekent dat de behoefte van
de opdrachtgever leidend is bij
alles wat we doen en laten”, zegt
Van Bloois. “Aan de voorkant van
de organisatie staat de afdeling
Relatiebeheer. De accountmanagers
kennen de opdrachtgevers goed en
schakelen alle nodige vakdisciplines
in om hen optimaal van dienst te
zijn. Het voordeel voor de opdrachtgever is dat hij één aanspreekpunt
heeft en kan profiteren van alle
kennis en ervaring die Cyclus in
huis heeft. De medewerkers van de
Klantenservice zijn het aanspreekpunt voor inwoners.”

Expertisecentrum

Het middenrif van de organisatie
bestaat uit het Expertisecentrum.
“Daar is de kennis en ervaring van
onze specialisten gebundeld om

Om alle werkzaamheden vervolgens
effectief, efficiënt en integraal uit
te voeren, heeft Cyclus één afdeling Uitvoering ingericht waar alle
vakgebieden samenkomen. “We
kiezen dus ook in de uitvoering voor
een integrale aanpak”, zegt Van
Bloois. “De uitvoering houdt zich
bezig met een breed scala
aan werkzaamheden, van
het inzamelen van afval
tot het dagelijks onderhoud van onder
andere groen,
straten, riolen en
straatmeubilair.
Ook nieuw zijn de
interne toezichthouders. Zij
controleren het werk steekproefsgewijs, zodat we blijvend werken aan
verbetering.”

Klant & Kwaliteit

Deze investeringen maken deel uit

van het project Klant & Kwaliteit,
dat in 2008 van start ging. Cyclus
werkt daarmee aan een professioneel en concurrerend bedrijf,
waar financieel rendement hand in
hand gaat met de zorg voor milieu
en medewerkers. “We zijn al
een heel eind op weg. Maar
we zijn nooit klaar. Zo willen we verder investeren
in het werken volgens
beeldkwaliteit: van
ICT-toepassingen tot
cursussen om de vakkennis van medewerkers
te vergroten. Al is de nieuwe
structuur pas recent geïmplementeerd, bij onze medewerkers is het
enthousiasme goed voelbaar. Ik
reken erop dat onze opdrachtgevers
daar de vruchten van plukken”,
besluit Van Bloois. <<
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Inzameling kunststof verpakkingsafval

Doorontwikkeling
van de inzameling
van kunststof
verpakkingsafval
Cyclus heeft de volgende opties
aan de gemeenten gepresenteerd:
1. Een inzamelfrequentie van eens
per twee weken. De respons
zal naar schatting 15% stijgen.
De kosten zullen stijgen omdat
Cyclus meer uren maakt voor
de inzameling, maar er is geen
aanvullende investering nodig in
andere inzamelmiddelen.
2. De inzamelfrequentie blijft eens
per vier weken. Cyclus plaatst aanvullend bovengrondse containers
op centrale plaatsen. De respons
zal naar schatting met 25% stijgen.
Er is een aanvullende investering
nodig voor de containers.
3. De inzamelfrequentie blijft eens per
vier weken. Cyclus plaatst aanvullend een ondergrondse container op
centrale plaatsen. Dat is positief voor
het straatbeeld en trekt minder bijvuil
aan. Er moet wel ruimte beschikbaar
zijn. Er is een aanvullende investering
nodig voor de containers. De respons
zal naar schatting met 25% stijgen.
4. De inzamelfrequentie blijft eens per
vier weken. Cyclus plaatst een ondergrondse perscontainer op centrale
plaatsen. De respons zal naar schatting met 34% stijgen. Het voordeel van
de perscontainer is dat er meer afval
in kan. Nadeel is dat de perscontainer alleen voor plastic gebruikt kan
worden. Er is een grotere aanvullende
investering nodig dan optie 3.
5. Het kunststof verpakkingsafval wordt
niet meer opgehaald, maar er komen
alleen ondergrondse containers. Er is
een grote investering voor nodig. De
respons zal naar verwachting dalen
naar 5 kilo per huishouden per jaar.
(De inzamelfrequentie van het restafval
wijzigt voorlopig niet.)
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“We gaan het potentieel
actiever aanboren”
Sinds november 2009 zamelt Cyclus namens veertien gemeenten
het kunststof verpakkingsafval in. Projectleider Sharon van der
Spek geeft nu een eerste analyse van de ontwikkelingen en cijfers.
Ook de doorontwikkelopties zijn in beeld.

I

n de Cyclus-regio nemen veertien
gemeenten deel aan de regionale
inzameling van kunststof verpakkingsafval. Dat gebeurt met behulp
van plastic zakken die inwoners eens
in de vier weken op de aanbieddag
vóór 7.30 uur op de aanbiedplaatsen
voor huishoudelijk afval aanbieden.
In november 2009 is Cyclus begonnen
met de inzameling van kunststof verpakkingsafval in de regio. Inmiddels
zijn de inzamelresultaten van zes
maanden op een rij gezet.

Veel potentieel

Van der Spek over de resultaten: “In
de afgelopen zes rondes hebben we
ruim 600 ton kunststof verpakkingsafval ingezameld. Dat is zo’n 5 kilo per
huishouden. De planning was 800 ton
in zes rondes. Het resultaat tot nu toe
vind ik niet slecht. In de eerste maanden hadden we namelijk te maken
met de opstartfase, uitzonderlijk winterweer, zakken die op raakten en een
feestmaand; dat alles dempt de resultaten. Daarnaast zie ik in onze regio
nog steeds een stijging in de inzamelresultaten. Er is hier nog veel potentieel voor het scheiden van kunststof
verpakkingsafval.
Dat moeten we wel
actiever aanboren.”

Huidig inzamelsysteem

De inzamelfrequentie van eens per
vier weken is laag.
Van der Spek licht
toe: “Kunststof
verpakkingsafval
kan flink wat ruimte
in beslag nemen
en het kan gaan
ruiken. Zeker in ste-

delijke gebieden, waar inwoners wat
minder ruimte tot hun beschikking
hebben, is dat vervelend. Een ander
nadeel van de huidige systematiek is
de aantasting van het straatbeeld. De
bergen plastic zakken op inzameldagen zijn geen mooi gezicht. Bovendien
waaien de zakken soms weg.” Daarom
overlegt Cyclus met de gemeenten
over de doorontwikkeling van het
systeem.

Doorontwikkeling

Cyclus presenteert gemeenten voor
de zomerperiode mogelijkheden voor
doorontwikkeling. “Ons rekenmodel geeft weer wat de verschillende
opties betekenen voor de respons en
de kosten. Het is aan de individuele
gemeenten om te beoordelen welke
elementen van de inzameling zij het
belangrijkst vinden: service, milieurendement of kosten. Ook door een
andere aanpak van de communicatie
richting inwoners kan de respons nog
verder stijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met een aantal aanpassingen de doelstelling van 15 kilo per
huishouden over 13 periodes gaan
halen”, besluit de projectleider. <<

Voorlichting en educatie

H

et geven van voorlichting over
afvalbeheer en het beheer
van de openbare ruimte is
een belangrijke maatschappelijke
taak van Cyclus. Dit voorjaar opende
Cyclus haar deuren in Bergambacht,

Boskoop, Gouda en Waddinxveen
tijdens het onderwijsproject
‘Milieu in bedrijf’. Middelbare
scholieren ontdekten tijdens de
bedrijfsbezoeken wat er op onze
afvalbrengstations, overlaadstations en bij onze rioolgemalen
gebeurt.
Ook hebben medewerkers de
afgelopen periode weer een aantal
rondleidingen verzorgt voor scholieren. De ene keer gaat het om
kinderen van een basisschool, die

met een afvalproject bezig zijn. De
andere keer komen studenten filmen voor een afstudeerproject.
Midden in de verkiezingstijd bracht
Job Cohen, lijsttrekker van de
PvdA, ook een bezoek aan Cyclus.
Eerder koos hij in een tv-debat voor
het vak van vuilnisman. Vervolgens
werd hij via De Telegraaf door een
aantal Cyclus-medewerkers uitgenodigd. Hij nam de uitnodiging aan
en liet zich op 4 juni jl. uitgebreid
voorlichten. <<

Open bedrijvendag

O

p 10 april jl. was Cyclus
van de partij tijdens
de Open Bedrijvendag
Kromme Gouwe, die werd
georganiseerd door de Kamer
van Koophandel. Tijdens
deze dag openden zo’n twintig bedrijven op de Kromme
Gouwe hun deuren voor het
publiek. Ook bij Cyclus konden belangstellenden een
kijkje achter de schermen
nemen. Onze vakmensen
lieten de ca. 100 bezoekers
zien welke bijdrage Cyclus
levert aan afvalbeheer en
het beheer van de openbare
ruimte. De chauffeur/beladers

gaven voertuigdemonstraties,
specialisten runden de voorlichtingsmarkt en collega’s
gaven rondleidingen op het
afvalbrengstation. Kinderen
konden bovendien meedoen
met een speurtocht en zich
laten schminken in de kinderhoek. <<
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Nader belicht: gemeente Rijnwoude

Actieve betrokkenheid als pluspunt
“Een uitstekende dienstverlening
aan burgers is het uitgangspunt
voor de inzameling van afval.
Laagdrempeligheid, snelle service
en goede communicatie maken
het verschil”, aldus Rijnwoude’s
kersverse wethouder Mark Job
Dresden. Hij werpt een blik op de
nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Cyclus.

E

en nieuwe dienstverleningsovereenkomst en een nieuwe
wethouder. Rijnwoude gaat na de
gemeenteraadsverkiezingen voortvarend door met de beleidsvorming en
uitvoering op het gebied van afval en
openbare ruimte. Op 13 april sloten
Rijnwoude en Cyclus een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Op 15 april
werd Dresden benoemd als wethouder in Rijnwoude, met onder andere
de portefeuille openbare ruimte. Het
is bepaald geen nieuw vakgebied
voor Dresden. Hij werkte jarenlang
bij VROM en was betrokken bij de
totstandkoming en uitvoering van
diverse milieuwetten, waaronder de
regeling van de verwijderingsbijdragen in de Wet milieubeheer.

Prima afspraak

In de DVO is vastgelegd dat Cyclus
van 1 januari 2010 tot 1 januari 2013
het afvalbeheer voor de gemeente
verzorgt. Dresden werpt een frisse
blik op de overeenkomst: “Ik denk
dat dit een prima afspraak is tussen
Rijnwoude en Cyclus. Het uitgangspunt is een uitstekende service aan
burgers. Cyclus zamelt huishoudelijk

afval huis aan huis in en komt grof
huishoudelijk- en tuinafval bij de
mensen thuis ophalen. Die laagdrempeligheid in de dienstverlening vind
ik sterk. Wat ik ook een pluspunt
vind, is dat Cyclus de verschillende
fracties met aparte middelen inzamelt. Dat helpt bij een positieve
beeldvorming over afvalscheiding.
Verder vind ik het goed dat Cyclus een
deel van de communicatie met burgers voor haar rekening neemt, zoals
het meldpunt. Daar kunnen burgers
terecht met meldingen en klachten,
die vervolgens snel en correct afgehandeld kunnen worden.”

Keus

De gemeente heeft om twee redenen
gekozen voor Cyclus. “Ten eerste
vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding. Ten tweede omdat we
als gemeente aandeelhouder zijn
van Cyclus en dus invloed kunnen
uitoefenen op de dienstverlening aan
de burger”, zegt Dresden. Overigens
voerde Cyclus al langer een aantal
afvalbeheertaken uit voor Rijnwoude,
zoals de verwerking van het huishoudelijk afval en de inzameling van glas,
papier, klein chemisch afval en plastic.
“Wellicht dat Cyclus in de toekomst
ook een deel van het beheer van de
openbare ruimte voor haar rekening
kan nemen, zoals vegen of onkruidbestrijding. Al vind ik de huidige combinatie met de sociale werkvoorziening
wel zeer positief”, zegt de wethouder.

Extra scoren

“Cyclus kan wat mij betreft extra
scoren op een aantal zaken”, zegt

Wethouder Mark Job Dresden
van de Gemeente Rijnwoude

Dresden. “Ik vind een actieve betrokkenheid bij het schoonhouden van
onze openbare ruimte belangrijk.
Bijvoorbeeld omgevallen containers
recht zetten, deze op de aangewezen
plaatsen terugzetten en vuil opruimen
dat van de inzamelvoertuigen valt.
Cyclus zou daarnaast opschoondagen
kunnen ondersteunen, zodat we met
z’n allen werken aan een opgeruimd
straatbeeld. Verder wil ik graag in
gesprek met Cyclus over het aanbieden van plastic, want de zakken waaien soms weg. Wellicht heeft Cyclus
hier een oplossing voor. Tenslotte
kan Cyclus scoren op een zorgvuldige
communicatie met burgers. Zo zijn
de inzameldagen in onze gemeente
veranderd; dat is wennen en dat kost
tijd. Gun burgers de tijd om daaraan
te wennen en blijf communiceren, ook
over de successen.” Dresden besluit:
“Ik wens Cyclus daarbij succes en ik
wens onszelf een schone gemeente
toe!” <<

Op 13 april 2010 proostten de toenmalige wethouder Kees de Best van de gemeente Rijnwoude en
algemeen directeur Leendert van Bloois van Cyclus met alle aanwezigen
na de ondertekening van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst.
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Succesvolle proef

Inzameling oud papier in Vlist
De hoeveelheid oud papier bij
het restafval verkleinen. Dat
was het doel van de proef die
de gemeente Vlist, Cyclus en de
Hervormde gemeente Haastrecht
hebben uitgevoerd. Met succes!
De opbrengst van oud papier
steeg en bewoners zijn over het
algemeen zeer tevreden over de
inzamelmethodiek.

I

n Vlist zetten inwoners hun oud
papier in dozen aan de straat,
of brengen papier naar een vast
inzamelpunt. Vrijwilligers van de
Hervormde gemeente Haastrecht
(HGH) zamelen dit samen met Cyclus
in. Toch is uit een afvalsoorteeranalyse in 2007 gebleken dat er nog veel
papier in het restafval zit. In de wijk
Stein in Haastrecht is daarom van
oktober 2009 tot en met maart 2010
proefgedraaid met een andere inzamelmethode. Alle huishoudens in de
wijk Stein hebben een minicontainer
voor papier gekregen. Eén keer per
maand gaan de vrijwilligers op pad
met een chauffeur en een inzamelvoertuig van Cyclus om de minicontainers te legen. Daarvoor hebben zij
een speciale instructie gekregen van
Cyclus. Immers, alle beladers moeten
de nodige veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.

Positieve resultaten

De resultaten van de proef zijn zeer
positief. Gedurende de proefperiode
zamelde de HGH in de wijk Stein maandelijks gemiddeld 17,1 kilo oud papier

in per huishouden. Dat is ruim 205 kilo
op jaarbasis. Daarmee zag de HGH
de opbrengst van oud papier in haar
totale inzamelgebied met 6,1% stijgen
ten opzichte van dezelfde periode in
2008-2009. Dat is extra bijzonder als
je weet dat andere verenigingen in de
regio hun opbrengst in dezelfde periode juist zagen afnemen. Waarschijnlijk
heeft dit te maken met de economische recessie.

Vele voordelen

Een bewonersenquête (met een
respons van 70%!) gaf inzicht in de
kwalitatieve aspecten van de proef.
Bijna alle huishoudens gebruikten de
minicontainer voor papier. De belangrijkste reden voor huishoudens om
niet aan de proef mee te doen, was
ruimtegebrek. Het gros van de huishoudens vond de inzamelfrequentie
(één keer per maand) en de ophaaltijd
(zaterdagochtend) goed tot zeer goed.

De respondenten zien veel voordelen
in het gebruik van de minicontainer
voor papier. De belangrijkste is dat het
papier buiten kan worden bewaard.
Andere voordelen zijn: minder tillen,
meer papier apart houden, een positief
resultaat voor de vrijwilligers en minder rommel op straat.

Tal van opties

Cyclus werkt momenteel aan een aanbieding voor de gemeente Vlist om
de minicontainer voor oud papier in
de hele gemeente te implementeren.
Ook in andere gemeenten doet Cyclus
uiteraard graag een aanbod voor het
inzamelen van oud papier met een
minicontainer. Daarbij zijn verschillende opties mogelijk. Gemeenten kunnen
bijvoorbeeld kiezen voor een bepaalde
inzamelfrequentie, evenals een koppeling aan een containermanagementsysteem. <<

Cyclus en vrijwilligers onderhouden samen fruitbomen
In Gouda is Cyclus betrokken bij een bijzonder project.
Aan de Bloemendaalseweg staan van oudsher vele fruitbomen, zowel op particulier als gemeentelijk terrein.
Omwonenden willen graag meehelpen de fruitbomen
in het openbaar gebied te onderhouden. De hoogstambrigade bestaat uit 15 bewoners die onder begeleiding
van de stichting landschapsbeheer Zuid-holland één of
twee keer per jaar fruitbomen snoeien van enkele boom-

gaardjes. Daarnaast heeft de hoogstambrigade dit jaar
op de nationale Boomfeestdag 40 nieuwe fruitbomen
aangeplant. Cyclus heeft 15 dode bomen gerooid en
weer nieuwe bomen geplant. Cyclus snoeit het grootste deel van de boomgaarden en controleert de bomen
jaarlijks op ziektes. Leuk is dat de bewoners jaarlijks
een oogstfeest vieren en zelf producten maken met de
opbrengst van de bomen. <<
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Wagenpark

Colofon

Nieuwe schone en slimme voertuigen
De afgelopen tijd is geïnvesteerd in het wagenpark van Cyclus. Ook de
komende maanden zullen er op de Goudkade nog een aantal nieuwe
voertuigen worden afgeleverd. Materieelbeheerder Theo Janssen begeleidt de aankoop van de voertuigen en geeft antwoord op drie vragen.

1. Met welke voertuigen is het
wagenpark uitgebreid?

“Vorige jaar hebben we de sleutels in
ontvangst genomen van drie nieuwe
achterladers, twee kleine voertuigen
voor de reiniging, twee grote pick ups
en twee bussen voor het rioolteam.
Dit jaar kwamen daar tot nu toe nog
een bovenlader met kraan en een
veegmachine bij. Binnenkort verwacht ik nog twee grote en twee kleine pick ups, twee onkruidmachines,
een veegmachine, een bovenlader,
een kleine achterlader en personenauto’s voor onder andere de medewerkers van team Toezicht.”

2. Vanwaar deze nieuwe
aankopen?

“De achterladers zijn vorig jaar aangeschaft in het kader van de inzameling van plastic verpakkingsafval. De
onkruidmachines zijn een uitbreiding
van het wagenpark. Bij alle andere
voertuigen gaat het om vervangingsinvesteringen. Overigens schaffen we
in dat geval niet klakkeloos nieuwe
voertuigen aan, maar onderzoeken

we eerst de behoefte. Zo zal er meer
met bovenladers gewerkt gaan worden als meer opdrachtgevers kiezen
voor ondergrondse containers. En
we hebben de collega’s van het team
Reiniging betrokken bij het selectieproces van de veeg- en onkruidmachines. Zij weten immers als geen
ander wat wel en wat niet goed werkt
in de praktijk. Mede op hun verzoek
is de nieuwe veegmachine voorzien
van een camera bij de zuigmond. Op
die manier kunnen de collega’s in
de wagen zelf zien of de zuigmond
optimaal gepositioneerd is en hoeven ze hiervoor niet meer uit de auto
te stappen. Ook dat zorgt voor een
effectieve en efficiënte werkwijze.”

Cyclus is een Naamloze
Vennootschap. De
volgende gemeenten
zijn aandeelhouder:
Alphen aan den Rijn,
Bergambacht, Bodegraven,
Boskoop, Gouda, Kaag
en Braassem, Nederlek,
Nieuwkoop, Ouderkerk,
Reeuwijk, Rijnwoude,
Schoonhoven, Vlist,
Waddinxveen, Zuidplas.
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3. Zijn de voertuigen ook
‘schoon’?

“Zeker. De inzamelvoertuigen hebben
een EEV* motor. De EEV-norm schrijft
extreem lage fijnstofemissies voor.
Ook de andere voertuigen voldoen
aan de tot nu toe strengste uitlaatgasemissienormen voor verbrandingsmotoren. De nieuwe voertuigen
dragen dus bij aan een gezondere
werkplek voor de medewerkers en
een schonere leefomgeving.” <<
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