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GECU
Voorterrein Bartjes kringloopcentrum
Het voorterrein van Bartjes kringloopcentrum oogde ‘rommelig’
Herinrichting vanwege de verschillende objecten, zoals slagboom, overkapping,
de plaatsing van de fietsen en de groenstrook. Daarnaast was de
parkeergelegenheid krap en hadden de nieuwe langere bussen meer ruimte nodig.
Dit heeft geleid tot een volledige herinrichting van het voorterrein. De nieuwe
inrichting oogt rustiger, is ruimtelijker en biedt enkele nieuwe parkeerplaatsen,
waaronder een parkeerplaats voor invaliden.
De nieuwe invalide parkeerplaats is bedoeld voor
Invalide parkeerplaats
klanten van Bartjes kringloopcentrum die een parkeerontheffing van de gemeente hebben ontvangen.
Het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Deze zijn dan ook met
Parkeerplaatsen name bedoeld voor de vele bezoekers van Bartjes kringloopcentrum. Om deze reden is medewerkers in de laatste
nieuwsbrieven een paar keer gevraagd hun auto niet op het voorterrein te parkeren.
Helaas heeft dat niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Er zijn echter ook enkele medewerkers die op het voorterrein zouden moeten kunnen
parkeren om zich te kunnen blijven inzetten voor SSV. Daarom
Ontheffing
heeft het bestuur in overleg met de projectleiders besloten alleen
medewerkers met een ontheffing toestemming te verlenen te parkeren op het voorterrein van Bartjes kringloopcentrum.
Wanneer medewerkers van mening zijn voor een ontheffing in aanProcedure
merking te komen, vragen zij een ontheffing aan bij hun projectleider. Deze adviseert het bestuur dat daarna een besluit neemt.
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Wetenswaardigheden
Zegt het voort:

heeft behoefte aan
Kantoormedewerkers,
Chauffeurs en
Medewerkers Bartjes kringloopcentrum.
Iedere medewerker van SSV
die een nieuwe collega aandraagt,
krijgt een

OPERA-workshop
Vrijdag 8 februari
o.l.v. Bas Kuijlenburg & Ineke Geleijns

Plaats
Ontvangst
Aanvang
Eind

: Oud Katholieke kerk, Varkensmarkt Culemborg;
: 14.00 uur, koffie/thee met taart;
: 14.30 uur, dus wees op tijd;
: 16.30 uur.

Aanmelden uiterlijk dinsdag 5 februari met dit inschrijfformulier en € 5,- p.p.
bij Bartjes kringloopcentrum of via een bericht naar tlatour@hetnet.nl.
U ontvangt geen bevestiging van uw aanmelding.
Naam
: _________________
Adres
: _________________
E-mail
: _________________
Telefoonnr. : _________________
Introducé : Ja / Nee
Privacy: De persoonlijke gegevens op het inschrijfformulier worden uitsluitend
voor dit evenement gebruikt en direct daarna vernietigd.
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