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Netters Infra
gecertificeerd op niveau 3
CO-2 prestatieladder

Netters Infra start in maart 2015 met de herinrichting van de
centrumring te Rijssen

Buitenring
Eerst is prioriteit gegeven aan het
optimaliseren van de buitenring.
Door realisatie van de tunnels en de
reconstructie van de aansluitende
zuidelijke ring (Holterstraatweg,
Vennekesgaarden, Irenelaan,
Wijnand Zeeuwstraat, Karel
Doormanstraat, Parkstraat en
Wierdensestraat) is de
optimalisering van de buitenring
voltooid.

Centrumring
Nu wordt de centrumring
geoptimaliseerd en heringericht. De
herinrichting van de centrumring
wordt in fasen uitgevoerd. Door de
hoge intensiteit, de onveiligheid en
de technische staat is besloten het
tracé Haarstraat / Hoge Pad /
Oranjestraat aan te wijzen als
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De CO2 Prestatieladder is een
instrument dat bedrijven helpt bij
het reduceren van de CO2. Binnen de

eerste fase van de herinrichting van
de centrumring.

bedrijfsvoering, in projecten en in de
keten kan nog veel winst worden
behaald in energiebesparing. Het

De centrumring wordt als een
verblijfsgebied van
30km/uur ingericht. Hiervoor moet
de weginrichting aangepast worden.
Bij de herinrichting van de eerste
fase is rekening gehouden met de
grote hoeveelheden fietsers
die gebruik maken van de Haarstraat.
Ook is rekening gehouden met
voldoende bereikbaarheid van
het centrum. Bijna over de hele route
worden de wegprofielen versmald.
Uit onderzoek blijkt dat
de herinrichting zorgt voor een
aanmerkelijke afname van
doorgaand verkeer.
uitvoeringsperiode
Maart 2015 – juli 2016
aanneemsom
€ 1.414.000,-

efficiënt gebruik maken van
materialen, materieel en duurzame
energie. De CO2 prestatieladder is
daarvoor het aangewezen
instrument. Dagelijks bewijst de
ladder zijn waarde voor steeds meer
sectoren in het bedrijfsleven.
Netters Infra is inmiddels
gecertificeerd op trede 3 van de
prestatieladder. Het doel is om
bedrijven te stimuleren om de eigen
CO2-uitstoot en die van hun
leveranciers te kennen en permanent
te zoeken naar nieuwe
mogelijkheden om de uitstoot als
gevolg van de eigen bedrijfsvoering
en de eigen projecten terug te
dringen.
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Update nieuwbouw pand Netters Infra
Het nieuwe pand begint al aardig vorm te krijgen en zal naar
verwachting medio maart/april in gebruik genomen worden. Dit
in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, dat januari het pand
betrokken wordt. Deze vertraging is onder andere opgelopen
omdat heien niet toegestaan werd in verband met een
monumentaal pand in de nabije omgeving. Daarom moesten de
palen geboord worden, wat extra voorbereidingstijd vroeg.
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Nieuwe Mercedes Citan 108 CDI L voor Netters Infra

Netters Infra B.V.
Pompstationweg 69
7522 PG Enschede
Tel. 053-358094
Fax. 053-4367515
Emdenstraat 9a
7418 BR Deventer
Tel. 0570-546686
Fax. 0570-546671

info@nettersinfra.nl
www.nettersinfra.nl

Nadat eind 2013 en begin 2014 5 nieuwe Mercedes Vito bussen
zijn aangeschaft, heeft nu de eerste Mercedes Citan (zie foto) ook
intrede gedaan.

Werkzaamheden Tusveld Rijssen vorderen
gestaag
Momenteel wordt er druk gewerkt aan de inrichting van het plein
voor het Tusveldcomplex in hartje Rijssen. Rondom het
gemeentehuis liggen drie pleinen, die elk een ander karakter
krijgen.
Zo moet het schild een belevingsplein worden en blijft het
centrale plein in het centrum, het Europaplein wordt een
evenementen- en marktplein en plein Tusveld, nu in uitvoering,
vooral een groen plein met een Franse uitstraling.
Behalve groenvoorzieningen krijgt het plein ook straatmeubilair,
waaronder bankjes en openbare verlichting. Ook wordt het profiel
van de rijweg voor het gemeentehuis op de oude wijze hersteld.
Bijschrift bij foto of afbeelding
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