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Lingehaven

People - Planet - Profit
Wat vinden we belangrĳk?

De Lingehaven is een gemeentelĳke haven. We sluiten aan bĳ de gemeentelĳke
ambities. Samen met de veerdienst Riveer vormt Lingehaven één team. We zien als
team natuurlĳk ook een eigen verantwoordelĳkheid om na te denken en kansen te
zoeken op het gebied van groen en maatschappĳ.
Riveer heeft de ambitie in 2023 de eerste elektrische schepen in de vaart te nemen. De
veerdienst groeit naar een elektrische veervloot. Een route dus met veel groene
ontwikkeling en innovatie. We informeren onze gasten over de omgeving met oog voor
natuur en milieu: promotie van fiets- en wandelroutes, Rondje Pontje en routes in en
rond de stad. Riveer en Lingehaven brengen geen papieren folders meer uit. Met het
oog op duurzaamheid en actuele informatie kiezen we bewust de digitale weg. En we
hechten aan persoonlĳk contact, gastvrĳheid en maatwerk. Niemand valt bĳ ons buiten
de boot. Lingehaven verhuurt kajaks. En start je met een vuilrondje vissen? Dan krĳg je
bĳ ons de kajak gratis mee. We kunnen allemaal iets doen in de strĳd tegen zwerfvuil en
het voorkomen van plastic soep.
Scholen en leerlingen bieden wĳ vakinhoudelĳke informatie, stagiaires bieden we waar
mogelĳk kansen voor onderzoek, verdiepen of ervaring en we laten deze jonge mensen
bĳ ons kĳken. En omgekeerd leren we ook van deze frisse blikken.
We zetten met regelmaat enquêtes in om klanttevredenheid te onderzoeken en
belangrĳke thema’s als veiligheid, duurzaamheid en gastvrĳheid te peilen.
Gemeente Gorinchem heeft een inkoopbeleid waarin duurzaamheid en regionaal een
duidelĳke plaats heeft. Waar mogelĳk richten we ons op goederen en diensten die
duurzaam zĳn, bĳ voorkeur voorzien van een milieu-duurzaamheids-en/of sociaal
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keurmerk. Diensten en goederen die in de buurt geleverd kunnen worden,
verminderen het gesleep met producten en diensten en ondersteunen wĳ graag. Dat is
goed met het oog op duurzaamheid én ook voor de omgeving in sociaal opzicht.
De eigen omgeving is belangrĳk voor de verbinding met je stad en omgeving.
Op gebied van water, elektra, energie, afvalreductie en -scheiding, brengen we
voorzieningen nauwkeurig in kaart en kĳken per punt hoe we verder kunnen
vergroenen. Door alles inzichtelĳk te maken, kun je er ook beter op sturen vanuit
duurzaamheid en een gezond werkklimaat. Dit doen we samen met onze gasten,
werknemers, leveranciers en partĳen waar wĳ mee samenwerken.

