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Netters Infra neemt project ‘’Groot onderhoud
Kruidenwijk Fase 4’’ aan

Netters Infra neemt werk Groot Onderhoud Kruidenwijk fase 4 in Almere aan. De Kruidenwijk
wordt opnieuw bestraat en de plantsoenen en speelplaatsen worden opgeknapt, evenals de
verlichting. Fase 4 is het gebied ten westen van het Tuinkruidenpad en ten noorden van de
busbaan. De geplande uitvoeringsperiode is tot juli 2017. Het gaat hier om 115.000 eenheden.
Het werk wordt in 10 fasen uitgevoerd, waardoor de bereikbaarheid van aanwonenden zoveel als
mogelijk gegarandeerd wordt

uitvoeringsperiode
Februari 2016 – December 2017

aanneemsom
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€ 1.996.000,-
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Netters Infra behaald de hoogste trede (trede 3) van de Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO)
Vanaf 01-11-2015 zijn wij een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Netters Infra niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Waarom de Prestatieladder Socialer Ondernemen?
Wij vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken
mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie
van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen
mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om Socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met
stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een
landelijke norm voor Socialer ondernemen.

Wat is de PSO?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid
bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die
socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren
kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende
organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Hoe werkt de PSO?
PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie
treden.
Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld
scoren ten opzichte van andere organisaties
als het gaat om het duurzaam bieden van passende
werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers
en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO,
kijk dan op www.PSO-Nederland.nl

3 Nieuwe Atlas shovels voor Netters Infra

Net voor het einde van 2015 zijn
3 nieuwe Atlas shovels afgeleverd.
Het gaat om 3x het type 80 e waarbij
de ‘’e’’ staat voor
emissie-reducerend. Ze zijn
voorzien van Tier stage 4 motoren,
waardoor ze aan de hoogste
milieu-eisen voldoen.

Grote Ratelaar in Deventer op de schop
In 2016 wordt de Grote Ratelaar verkeersveiliger gemaakt en wordt er onderhoud gepleegd aan de bomen
langs deze weg. De weg krijgt meer het uiterlijk en het gevoel van een 30km-straat. Verder worden
overlastgevende bomen gekapt en vervangen door andere boomsoorten. Netters Infra start eind februari.

Bewoners vinden al jaren dat er te hard wordt gereden in de Grote Ratelaar. Harder dan de toegestane 30
km per uur. Verder is onduidelijk dat de weg een toegangsweg naar woonerven is, waar verkeer van
rechts voorrang heeft. In overleg met de buurt en andere belanghebbenden is een plan bedacht om de weg
veiliger en duidelijker te maken.
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8 tot 23 februari: kappen bomen
24 februari: start werkzaamheden aan de weg
rond de zomervakantie is de weg naar verwachting klaar
najaar 2016: planten nieuwe bomen
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Niveau 5 op de Co2 prestatieladder behaald

Netters Infra B.V.
Van der Landeweg 9
7418 HG Deventer

info@nettersinfra.nl
www.nettersinfra.nl
facebook.nl/nettersinfra

Netters Infra heeft het
certificaat voor niveau 5 van
de CO2-prestatieladder
ontvangen, het hoogst
mogelijke niveau!
De CO2-prestatieladder is
een instrument om bedrijven
te stimuleren tot CO2bewust handelen in de
eigen bedrijfsvoering en in
uitvoering van projecten. Dit
is met name gericht op
energiebesparing, efficiënt
gebruik van materialen en
gebruik van duurzame
energie. "Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
en duurzaamheid zijn een
belangrijk onderdeel van
onze strategie. De bouw van
ons nieuwe bedrijfspand
aan de van der Landeweg in
Deventer is hier een mooie
weerspiegeling van, een
zelfvoorzienend pand d.m.v.
zonnecellen op een
ecopark waar gebruik wordt
gemaakt van aardwarmte.

Ford Transit Connect Electric is binnen
De eerste elektrische auto is een feit, Netters Infra heeft
een Ford Transit Connect Electric aangeschaft. Deze wordt
voornamelijk ingezet in binnenstedelijke gebieden, waar hoge eisen
gesteld worden aan de uitstoot. Met een actieradius van 130 km kan
deze hier met gemak een volle dag voor ingezet worden zonder
dat er tussentijds bijgeladen hoeft te worden.
De motor is van Siemens en de 28 kWh lithiumion-accu komt uit
de fabrieken van Johnson Controls-Saft. De topsnelheid
ligt op maximaal 120 km/u. Het hele accupakket is in de vloer van
de auto weggewerkt zodat er 3,7 kuub laadvolume beschikbaar is.
Het maximum laadvermogen bedraag 500 kg.
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