RAD-maatregelen coronavirus
Ook wanneer u een bezoek brengt
aan onze milieustraat gelden extra
maatregelen. Vanwege de veiligheid voor
onze bezoekers en onze medewerkers
hanteert de RAD de volgende regels:

Afvalinzameling is een cruciale taak, we nemen daarom
onze verantwoordelijkheid door zo lang en zo goed als
mogelijk door te gaan met deze taak.
We volgen de richtlijnen van de overheid.
Voor de RAD geldt op dit moment dat we
de volgende (aanvullende) maatregelen
nemen:

2.	Bezoekers en klanten worden gevraagd
tenminste 1,5 - 2 meter afstand te
houden van onze medewerkers en
elkaar.

1.	Bezoekers en klanten wordt gevraagd
om de milieustraat en de kantoren
niet te betreden wanneer sprake is
van factoren zoals aangegeven in
onderstaande ‘Belangrijke boodschap’.

3.	We monitoren de situatie continu.
Indien noodzakelijk, maken we keuzes
in noodzakelijke taken en minder
noodzakelijke taken.

•	Kom alleen in uiterste noodzaak naar
de milieustraat.
•	Kom niet naar de milieustraat als u
last heeft van de luchtwegklachten,
verhoging of koorts.
•	Kom niet met kinderen naar de
milieustraat.
•	Maximaal 5 auto’s worden tegelijk op
het bordes toegelaten.
•	Zodra de toegangsbanen op ons
terrein vol zijn wordt de toegangspoort
tijdelijk gesloten, totdat er weer
voldoende ruimte is op ons terrein.
•	Blijf in uw auto zitten wanneer u moet
wachten.
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Afvalnieuws

De overheid heeft de maatregelen rondom het coronavirus verder
aangescherpt. De maatregelen gelden tot tenminste 6 april en hebben
een flinke impact op het leven in Nederland.
Ook de RAD neemt hierin haar verantwoordelijkheden.
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Gewijzigde ophaaldagen i.v.m. Pasen

In verband met Pasen op 12 en 13 april zijn er weer gewijzigde dagen dat wij het afval komen ophalen.
Woonplaats

Afvalsoort

Normale ophaaldag

Gewijzigde ophaaldag

Goidschalxoord

PMD

Maandag 13 april

Dinsdag 14 april

Restafval

Dinsdag 14 april

Woensdag 15 april

GFT

Maandag 13 april

Dinsdag 14 april

PMD

Donderdag 16 april

Vrijdag 17 april

PMD

Woensdag 15 april

Donderdag 16 april

Goudswaard

PMD

Dinsdag 14 april

Woensdag 15 april

Nieuw-Beijerland

Restafval

Woensdag 15 april

Donderdag 16 april

Piershil

Oud papier

Donderdag 16 april

Vrijdag 17 april

Heinenoord
Mijnsheerenland
Maasdam
Puttershoek
Westmaas
Oud-Beijerland
’s-Gravendeel
Strijen

Zuid-Beijerland

Andere huishoudelijke
routes zijn
ongewijzigd. Omdat
we in de weken
waarin een feestdag
valt dubbele routes
rijden, verzoeken wij
u om de container of
PMD-zak op de juiste
dag voor 8.00 uur
aan te bieden, of de
avond voor de juiste
ophaaldag vanaf
20.00 uur.

