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Procedure voor oud papier-inzameling – Ophalers 
 

 Op de ophaaldatum rond 9.00 uur aanwezig. De vrachtauto hoort ook voor 09.00 aanwezig te zijn. Verwachte eindtijd is 
ongeveer 13.00 uur, maar dit kan ook iets eerder of later zijn, afhankelijk van de hoeveelheid papier, het weer en de 
voortgang. 

 
 Iemand die goed bekend is in Zuidhorn, als bijrijder in de cabine bij de chauffeur met de routebeschrijving en dorpsplattegrond. 

 
 De routebeschrijving laat zich als volgt lezen: 1, je rijdt op de Boslaan en slaat rechtsaf, 2. de Hanckemalaan in dan linksaf 3. 

de Pieter Bindervoetlaan in l.a. op 4. Hanckemalaan r.a 5. …. Enzovoorts! Let op: er kunnen wijzigingen zijn, deze zijn geel 

gemarkeerd in de routebeschrijving! 
 

 Op de route zijn een aantal punten waar je moet stoppen en veel oud papier moet halen. Bij Albert Heijn achterom rijden en 
om de balen papier vragen. Men verzamelt het daar van de afgelopen week. 

 
 Probeer bij het rijden van de route deze zo goed mogelijk te volgen. Indien jullie onverhoopt fout rijden, de route weer 

oppikken zodat je in elke straat, die op het bijgeleverde schema staat, bent geweest. Het is in het verleden voorgekomen dat 
straten werden overgeslagen. Probeer dit te voorkomen: men rekent op jullie komst! 

 
 Hou s.v.p. je ogen en oren goed open, eventuele verbeteringen en suggesties om te komen tot een sneller dan wel beter 

ophaalsysteem, graag aan mij doorgeven (graag via email, zie onder) 
 

 Op de volgende pagina staat een beschrijving van de eisen waar wij aan moeten voldoen ivm de veiligheid. Deze moeten in 
acht genomen worden! 

 
 Als Virol met een eigen auto komt, zijn er veiligheidshesjes in deze auto aanwezig.  

 
 I.v.m.  de Oostergast moet er een klein stukje over de provinciale weg gereden worden. De ophalersmoeten tijdens dit stukje 

plaatsnemen in de cabine. (krap!) 
 

 In de Oostergast staan gele bordjes ‘vrachtverkeer verboden’. Dit geldt niet voor vuilnisauto’s ed. Er had moeten staan 
‘bouwverkeer verboden’. De gemeente is bekend met het feit dat De Borgh oud papier ophaalt met een kraakauto en heeft 
hiervoor toestemming gegeven. 

 
 Ongeregeldheden en opmerkingen graag melden aan ondergetekende!! Een korte melding van hoe e.e.a. is gegaan wordt erg 

prijs gesteld. 
Bedankt voor jullie inzet! Frank Koning, 06-28640189, oudpapier_deborgh@hotmail.com 
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