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Nieuws over onze leefomgeving, afval en
grondstoffen
Beste lezer,

Hierbij ontvang je alweer de tweede editie van
onze digitale nieuwsbrief: Opfrisser. We hebben
leuke reacties gekregen op onze eerste
nieuwsbrief. Dank daarvoor. De zomer staat
voor de deur! Voordat het zover is informeren
wij jullie graag nog over de actualiteiten. Ook in
het tweede kwartaal zijn we met mooie initiatieven gestart, hebben we nieuwe
verbindingen gelegd en werken we aan een schone en frisse omgeving. Dat
doen we samen met alle inwoners uit onze regio.

Ieder kwartaal versturen we deze nieuwsbrief naar de griffies en andere
geïnteresseerden. Wil je deze nieuwsbrief graag rechtstreeks ontvangen? Meld
je dan onderaan deze nieuwsbrief meteen hiervoor aan. Wij hopen dat we je

met deze nieuwsbrief nuttige informatie geven en je kennis over Dar opfrissen.
Heb je nog suggesties, vragen of tips? Wij horen het graag via
communicatie@dar.nl.

Ik wens je veel leesplezier en een mooie zomer.

Bart de Bruin
Directeur Dar NV

Status luierinzameling
De wens is er bij de gemeente

Wist je dat...
…inwoners uit Dar-regio steeds

en Dar om luiers apart in te

meer scheiden?

zamelen en te verwerken.
Lees meer
Lees meer

Bewonerstevredenheidsonderzoek

Dar komt naar de gemeente toe
Dar komt graag in het najaar bij
de verschillende gemeenten op

Onlangs voerde de Radboud

bezoek om meer inzicht te

Universiteit het jaarlijkse

geven in ons bedrijf.

bewonerstevredenheidsonderzoek (BTO) namens Dar

Lees meer

uit.

Lees meer

College Heumen bezoekt Dar
Dinsdag 25 juni was het college
van B&W van gemeente

Wij werken mee!
Iedereen verdient een
werkplek, ook mensen met een
handicap.

Heumen bij ons op bezoek.

Lees meer
Lees meer

Proef zwerfafvalvrije bermen Nwegen
Wethouder Nelson Verheul van
Berg en Dal benaderde ons met
de vraag of Dar iets kon
betekenen bij het opruimen van
zwerfafval op provinciale
wegen.

Lees meer

Maatschappelijk jaarverslag
2018
Beelden zeggen meer dan
woorden. Daarom hebben we
ons maatschappelijk
jaarverslag dit jaar verwerkt in
een film. Deze film presenteren
we 10 juli aan een delegatie
van wethouders tijdens de
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AVA). Hierna
delen we de film ook met jullie.

Ben je enthousiast over deze nieuwsbrief en wil je deze zelf ontvangen?
Meld je dan ook aan voor deze nieuwsbrief.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief
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