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Slimme bandenpomp

Kruising Dotterbloemstraat voor fietsers veiliger

Als extra service voor de ondernemers (en hun
klanten) heeft Stichting BIZ Schiebroek samen met
de gemeente Rotterdam een slimme bandenpomp
laten
plaatsen.
De
slimme
bandenpomp
van Band op Spanning is een innovatieve
duurzame bandenpomp die de gebruikers
bedieningsgemak en service verleent, gratis te
gebruiken is, gemaakt is van duurzame materialen
en werkt op zonne-energie. Iedereen kan nu gratis
en makkelijk de banden oppompen van zijn auto,
motor of aanhangwagen op de Ratelaarweg, naast
de ingang van Tuincentrum Van Gilst.

Na veel overleg met de gemeente Rotterdam is er
eindelijk een einde gekomen aan de onveilige
situatie bij de kruising fietspad/Dotterbloemstraat.
De situatie was dat fietsers daar dachten voorrang
te hebben door het ontbreken van zgn.
‘Haaientanden’. Deze zijn onlangs aangebracht en
wij hopen dat dit veel (bijna) ongelukken zal
voorkomen.

PulsUp doet verslag

Wij hebben voor deze slimme bandenpomp
gekozen omdat veel mensen langer door rijden met
onderspanning of lekke banden wanneer zij moeten
betalen voor het oppompen van de banden. Dat is
gevaarlijk en een gemiste kans om veiliger en
goedkoper te rijden. Met de juiste bandenspanning
rijdt men namelijk veiliger en schoner en bespaart
men brandstof en geld.
Met het plaatsen van de slimme bandenpomp
nemen wij zoveel mogelijk drempels weg om zelf
de banden op spanning te brengen. Slimme
software en een touchscreen bediening helpen bij
het bepalen van de juiste spanning en bieden zelfs
het gemak om op kenteken direct de spanning bij
de auto op te zoeken. Het apparaat toont na afloop
direct de besparingen in euro’s, liters brandstof en
verminderde uitstoot, dat stimuleert om de
bandenpomp nog eens te gebruiken. Het kost niets
dus men kan zo vaak als gewenst gebruikmaken
van de bandenpomp.

Afvalstromen & inzamelaars
In maart jl. is Joost de Groot van Pulsup langs
geweest bij 18 bedrijven voor een korte blik in de
afvalcontainers. Deze 18 bedrijven werken met
13(!) verschillende inzamelaars en dan zijn de oud
ijzer handelaren nog niet meegeteld.
Veel ondernemers zijn al goed bezig met het
scheiden van afvalstromen en het zoeken naar
hergebruik mogelijkheden. Ze rijden zelf langs de
milieustraat en gebruiken pallets en dozen waarin
ze goederen geleverd krijgen ook weer om zelf
producten af te leveren. Medewerkers nemen in
een aantal gevallen het oud papier mee voor de
zang- of voetbalvereniging en het resthout voor de
kachel.

Door het plaatsen van de slimme bandenpomp
dragen wij bij aan een schonere en veiligere
leefomgeving.
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Kansen en Mogelijkheden
Papier
Koopman gevestigd aan de Dotterbloemstraat 5 A
laat zijn oud papier ophalen door Stichting Middin
uit Berkel en Rodenrijs, een werkplaats voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Met de
opbrengst van het oud papier worden uitjes voor
kansarme kinderen betaald. Ook voor kleine
hoeveelheden papier. Stichting Middin kunt u
bereiken onder telefoonnummer: (010) 514 88 49.

Kleine dozen
Ecomondo kan regelmatig dozen van het formaat
schoenendoos of geschenkverpakking voor wijn en
kleiner, gebruiken. Doosjes kunnen gewoon ‘plat’
worden verzameld, dan komt Leon ze afhalen. Bel
hem op (010) 466 69 52.
Doe het samen met je buurman of met PulsUp
Als u denkt dat het alleen voor uw eigen afval
stroom niet of nauwelijks de moeite waard is,
overleg dan eens met je buren en/of met de
ondernemers waarmee je het pand deelt. Samen
heb je meer.
Op verzoek van PulsUp onderzoekt Stichting
Middin of zij de garenklossen van Liberty Threads
kunnen recyclen. Heeft u ook een restmateriaal
waarvoor je een oplossing zoekt? Bel PulsUp/Joost
de Groot (06) 48760061.

Kunststof & folies
Perdo Plastic werkt naar tevredenheid met The
Plastic Company (0165) 316 025 voor het
verwerken van hun restjes kunststoffen.
Vrijwel alle inzamelaars hebben een systeem, zoals
bijv. www.knapzak.nl, dat weinig ruimte en
inspanning kost om folies apart in te zamelen. Bij
Akidia worden die folies samen met het oud papier
opgehaald.

Toekomst
We
onderzoeken
de
mogelijkheid
om
duurzaamheid op gebied van energie, afval en
inzetbaarheid van mensen te bevorderen. We
werken samen met de Talentfabriek, BE+ en
PulsUp om te kijken we met vereende kennis en
inzet tot een goede werkwijze te komen.
Hoe mooi zou het zijn om energiepositief te worden,
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt het
openbaar groen te laten onderhouden en al ons
afval als grondstof terug te laten keren in de keten?

Glas
Ooster Glashandel is een glasinzamelpunt voor
Vlakglas Recycling Nederland. Ook andere
ondernemers kunnen hun vlakglas brengen naar de
Veldkersweg 35.
Toners, cartridges en mobiele telefoons
Ecomondo aan de Dovenetelstraat 25 verzamelt
toners, cartridges en mobiele telefoons. Deze gaan
naar Stichting AAP. Ondernemers die grotere
hoeveelheden hebben, kunnen dozen bestellen bij
AAP en deze gratis met DHL opsturen.
Leveranciers als 1-2-3 inkt nemen lege toners en
cartridges terug.
Uitwisselingen
Pallets
Natuurtalent krijgt de pallets van Ecomondo en
Berman Techniek. Zij kunnen er best meer
gebruiken. Bel Karen Welp op (06) 2044 3926 als u
pallets over hebt.

Vragen en opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact
op met de parkmanager Edwin Markus, telefoon:
06 - 53 738 703 of stuur een e-mail bericht aan:
edwin@markus.nl
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