Capelle aan den IJssel, 30-8-2016

Beste collega's,
Middels deze 2de nieuwsbrief van 2016 hopen wij weer informatie en nieuwtjes te delen en elkaar op
de hoogte te houden van belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen binnen Groeneveld GWW.
Omgang met machines en ander materieel:
De laatste jaren zijn het aantal machines op de werkplek fors toegenomen. Ook in verband met arbo
wetgeving, dienen veel handelingen machinaal uitgevoerd te worden. Groeneveld GWW in
samenwerking met Koelewijn Bestrating, hebben flink geïnvesteerd in kleine shovels (knikmops),
legklemmen voor bestratingen en bandenklemmen. Dit materieel is een uitstekend hulpmiddel voor de
straatmakers ploeg.
Nieuwe en lopende projecten:
De eerste helft van het jaar hebben wij een aantal mooie projecten mogen maken. De belangrijkste
zijn de Van Brederodestraat in Giessenburg, de Bouwlustlaan in Den Haag en de Raadhuisstraat in
Goudriaan.
Ook de opdrachtgevers waardeerden het werk ten zeerste en waren zeer te spreken over het
functioneren van Groeneveld GWW, waar jullie ook deel van uit hebben gemaakt.
Ook in de tweede helft van dit jaar hebben we nog mooie projecten te maken waaronder de
parkeerkoffers aan de Veerdam in Kinderdijk en diverse straten in gemeente Westland. Wil je meer
weten over de projecten kijk op onze website: http://www.groeneveldgww.nl/projecten/
De volgende projecten lopen op dit moment of komen er aan:


Gemeente Molenwaard, Elementen onderhoud: december 2016



Gemeente Maasluis, Elementen onderhoud: december 2016



Aannemingsbedrijf Kroes, Elementen onderhoud gemeente Westland: mei 2016



Van Dijk Maasland, Bruinissestraat te Rotterdam: september 2016



Gemeente Molenwaard, parkeervoorzieningen Kinderdijk: start september 2016



Fa. B. Spreen & Zn., Blokje om te Poeldijk: augustus 2016
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Raadhuisstraat te Goudriaan

Van Brederodestraat te Giessenburg

ISO, VCA en CO2 prestatieladder
Het kwaliteits- (ISO 9001) en veiligheidssysteem (VCA**) van Groeneveld GWW is 29 augustus jl.
positief beoordeeld door de certificerende instantie. Ook op bovenstaande de foto’s is de kwaliteit van
ons product overduidelijk te zien.
Groeneveld GWW heeft zich in 2014 ten doel gesteld om de CO2 uitstoot te verminderen. Dit omdat
wij het milieu niet onnodig willen belasten en wij efficiënt willen nadenken over de manier van werken.
Uit de cijfers blijkt dat wij goed op weg zijn en dat er ten opzichte van het jaar 2013 flinke stappen zijn
gemaakt.
Uit de statistieken blijkt dat we het goed doen. Onze belangrijkste factor in de uitstoot van CO2 is het
verbruik van diesel in de machines. Wij hebben geprobeerd dit onder jullie aandacht te brengen door
al de machinisten deel te laten nemen op de cursusavond “zuinig omgaan met brandstof”.
De onderstaande grafiek toont de uitstoot van CO2 in het jaar 2015 en het jaar 2017 waar we heen
willen. Zoals je ziet, hebben we deze streefwaarde reeds behaald.

Heb je zelf ideeën om efficiënter te werken of om de CO2 uitstoot te reduceren, laat het ons weten!!!

L.L. Visser
P. Groeneveld GWW & LW BV
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