VERHEIJ INFRA B.V.

Bekijk de webversie

Naaldwijk, aanleggen parkeerplaats bij nieuwbouw

V-MAIL 2e kwartaal 2020
CORONA Virus:

VERHEIJ LEEFT VOLGENS DE REGELS
Al weer drie maanden heeft het corona-virus ons in
zijn greep. Gelukkig hebben zich (nog) geen medewerkers
ziek gemeld vanwege besmetting met coronavirus. We
nemen de geldende maatregelen in acht: voldoende
afstand houden van elkaar, handen wassen en ontsmetten,
hoesten en niezen in de elleboog en apart rijden naar het
werk.
Daarnaast is op elk project een 'coronadeskundige' aangesteld. Bij deze
'coronadeskundige' kunnen werknemers op de bouwplaats mogelijke 'corona
risico's' bespreken, zodat er alleen op veilige wijze wordt gewerkt.

Samen staan we sterk

Naaldwijk, WRM
t.b.v. nieuwbouw
Aan
de
rand
van
Naaldwijk
(Honselersdijk), zijn we aan het werk
voor HomeFlex en Holland BouwAdvies
BV.
Samen
hebben
we
de
terreininrichting rond deze woningen
voor
arbeidsmigranten
ontworpen.
Momenteel zijn we bezig met de
realisatie van dit mooie project.
Details van het project te zien op de
top-foto (aanleg parkeerplaatsen) en
hiernaast
(het
aanleg
van
het
voorplein).

Rotterdam, Matlingeweg
In
opdracht
van
en
in
samenwerking met gemeente
Rotterdam
gaan
we
werkzaamheden uitvoeren op
de kruisingen Matlingeweg /
Sevillaweg
en
Matlingeweg
/ Vareseweg te Rotterdam.
De werkzaamheden houden
onder meer in: het vervangen
van een tweetal lange duikers
en het vervangen van de riolering. Op het drukke industrieterrein is het voor de
stakeholders van belang dat de overlast zo kort mogelijk duurt. Een slimme
planning en goede afspraken met vergunningverleners, leveranciers en
onderaannemers zijn essentieel voor dit project.

WERK IN UITVOERING
LOPENDE PROJECTEN
- Papendrecht, Willem Kloosstraat e.o.
- Den Haag, Laakkwartier West
- Dordrecht, Aalscholverstraat e.o.
- Zuidland, WRM Bernissewaard
- Rhoon, Bomenbuurt
- Naaldwijk, Brord Elschenbosch

OPGELEVERDE PROJECTEN
Spijkenisse, BRM Sterrenkwartier
Sliedrecht, Herinrichting Middenveer
Capelle aan den IJssel, Centrumring deelopdracht II
Den Haag, Aanleg parkeerterrein Fokkerterminal
Dordrecht, Vervangen riolering aan de Patersweg e.o.

Verheij Milieu - lopende projecten
Kinderdijk / Alblasserdam, Molenstraat / Kinderdijk-west: sanering achtertuinen

Verheij Milieu - opgeleverde projecten
Ooltgensplaat, Sanering Lindenlaan 15-21
Nieuwkoop, Sanering Noordenseweg 60c

VERHEIJ INFRA B.V.
& VERHEIJ MILIEU

Kubus 9, Postbus 118
3360 AC SLIEDRECHT
TEL.: 0184-433 095

volg ons op:

MEER WETEN?

neem contact op!
info@verheijsliedrecht.nl
Of bezoek onze website:
www.verheijsliedrecht.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u marjolijn@verheijsliedrecht.nl toe aan uw adresboek.

