Capelle aan den IJssel, 14-9-2017
Beste collega's,
Het jaar 2017 is inmiddels al weer ruim voor de helft voorbij. Middels deze 2 e nieuwsbrief van 2017
hopen wij jullie weer van de nodige informatie en nieuwtjes op de hoogte te brengen van belangrijke
en minder belangrijke gebeurtenissen binnen Groeneveld GWW.
Nieuw materieel
Groeneveld GWW heeft in verband met de aangenomen werkzaamheden op het Wilhelminaplein in
Naaldwijk via de Firma Kroes een zaagtafel aangeschaft om bestratingsmateriaal pas te kunnen
maken. Deze zaagtafel gaat op stroom en kan op een normaal 230V stopcontact worden
aangesloten.
Tevens heeft de firma Koelewijn in overleg met Groeneveld GWW besloten om vanwege de grote
drukte en uit brandstofbesparingsoogpunt nog een aantal nieuwe machines aan te schaffen die
ingezet kunnen worden op onze werken. Het gaat hier om een aantal Giant Shovels en een 6 tons en
3,5 tons kubota.
Nieuwe gezichten
Per april is in verband met het vertrek van Ton Terlouw naar Koelewijn nu regelmatig Aart Schouls
voor ons bedrijf bezig, Aart zal gemiddeld 8 uur in de week Leen en Lennard ondersteunen met
administratieve werkzaamheden en kleine calculaties.
Daarnaast is per 10 april Lenie ’t Lam-Visser toegevoegd aan de afdeling administratie ter
ondersteuning van Gretha. Zij zal 1 dag in de week Gretha assisteren bij diverse administratieve
werkzaamheden. Dit was noodzakelijk in verband met de toenemende omzet en daarbij behorende
factuurstroom.
Vestiging Maasdijk:
De vestiging in Maasdijk begint zijn vruchten af te werpen, qua opslag en transport wordt er steeds
vaker van de loods gebruik gemaakt. Even een PVC hulpstukje halen of even een materieelstuk halen
of stallen scheelt een hoop heen en weer gerij naar leveranciers of naar Capelle.
Verhuizing vestiging Capelle
Vanwege de uitbreiding van het machinepark van Koelwijn en het gebrek aan kantoorruimte in het
pand op de Kompasstraat voor hun zal medio oktober een verhuizing plaats gaan vinden naar de
Gemzenstraat 18. Wij zullen ook in het nieuwe pand weer een eigen kantoorruimte krijgen. Wanneer
de verbouwing van het pand is afgerond zal de verhuizing plaats vinden, jullie ontvangen hiervan een
verhuisbericht wanneer de verhuizing heeft plaats gevonden.

Foto nieuw kantoorlocatie Gemzenstraat 18
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Nieuwe en lopende projecten:
De volgende grote projecten lopen op dit moment of komen er aan:


Gemeente Molenwaard, Elementen onderhoud: tot december 2018



Gemeente Molenwaard, Reconstructie Randweg Streefkerk: tot maart 2018



Gemeente Westland, Hoofdstraat-’t Perron De Lier: tot eind 2017



Gemeente Westland, Herstraten Irenestraat-’t Perron de Lier: februari 2018



Gemeente Maasluis, Elementen onderhoud: tot december 2017 (loopt door in verband met uitstel
nieuwe aanbesteding)



Aannemingsbedrijf Kroes, Elementen onderhoud gemeente Westland: tot december 2017 (loopt
door in verband met uitstel nieuwe aanbesteding)



Van Dijk Maasland, Eikenhof in de Lier: tot april 2018



Van Dijk Maasland, Erasmus MC in Rotterdam: tot april 2018



Aannemingsbedrijf Kroes, Herinrichting Wilhelminaplein: tot december 2017



Aannemingsbedrijf Kroes, Hobbemastraat Maassluis: loopt tot december 2017



Aannemingsbedrijf Kroes, Onderhoud verharding Noordweg: loopt tot oktober 2017



Aannemingsbedrijf Kroes, Onderhoud verharding Kloosterpad Naaldwijk: loopt tot oktober 2017



Aannemingsbedrijf Kroes, Onderhoud verharding Coldenhovelaan Maasdijk: loopt tot november
2017



Aannemingsbedrijf Kroes, bestratingswerkzaamheden Horticampus: oktober 2017



Aannemingsbedrijf Kroes, onderhoud verharding Poelkade: oktober 2017



Aannemingsbedrijf Kroes, onderhoud verharding Verburghlaan: oktober 2017



Aannemingsbedrijf Kroes, onderhoud verharding Julianastraat: oktober 2017



Cargoboss-Bosdaalen, Aanleg terreinverharding nieuwbouw transportweg Maasfijk: loopt tot april
2018



Hofman Maasdijk, Grondwerk nieuwbouw Bosdaalen: loopt tot januari 2018

Voor meer informatie en foto’s van de projecten kun je kijken op onze website:
http://www.groeneveldgww.nl/projecten/
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Graven proefsleuven Kijckerweg
ISO, VCA en CO2 prestatieladder
In 2018 zullen wij de overstap maken naar de ISO9001:2015, eind 2017/begin 2018 zullen wij een
start gaan maken om onze systemen aan te passen conform deze nieuwe normen.
De onderstaande grafiek toont de uitstoot van CO² in de eerste helft van 2017 ten opzichte van 2016
en onze target in 2020. De uitstoot van CO² is in 2017 flink toegenomen door de grotere hoeveelheid
uitgevoerde projecten. In het eerste deel van 2017 is de uitstoot ook fors hoger. Dit komt voornamelijk
door de grote afstanden die begin van het jaar gereden zijn en door projecten met intensief
machinegebruik.
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In het 2e halfjaar van 2017 zal naar verwachting de besparing door de nieuwe vestiging Maasdijk en
het gebruik van nieuwere machines zichtbaar worden en gaan we er met zijn allen voor om de target
van 2017 te halen!
L.L. Visser
P. Groeneveld GWW & LW BV
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