
DORDRECHT,	HALLEYWEG	en	RIGELHOF
WERK	IN	UITVOERING

Gemeente	Dordrecht	heeft	Verheij	 Infra	opdracht
gegeven	om	de	rioolvervanging	aan	de	Halleyweg
en	een	deel	van	de	Rigelhof	uit	te	voeren.	
Begin	 oktober	 is	 daar	 mee	 aangevangen	 en	 de
werkzaamheden	 zullen	 tot	 ongeveer	 april	 2019
voortduren.	

MAASVLAKTE,	COLORADOWEG
OPGELEVERD	WERK

Eerder	berichtte	wij	u	over	ons	project	op
de	Maasvlakte.	Ondertussen	is	het	project
afgerond	en	kijken	we	terug	op	een	werk
met	 veel	 contacten	 met	 omliggende
bedrijven.	 Door	 de	 vele	 en
goede	 communicatie	 met	 opdrachtgever
en	 aangrenzende	 bedrijven	 is	 het
vlekkeloos	verlopen:

het	bleek	weer	een	ECHT	VERHEIJ	PROJECT.

EMVI	VERPLICHTINGEN:	DO	or	DON'T?

Steeds	vaker	vraagt	een	opdrachtgever	een	'plan	van
aanpak'	 bij	 aanbesteding	 van	 een	 project.	 Een
zogenaamde	EMVI	inschrijving	vergt	veel	tijd,	inzet	en
verfrissende	blikken	van	onze	medewerkers.	Gelukkig
lukt	 het	 ons	 om	 werken	 door	 middel	 van	 een	 goed
plan	van	aanpak	te	'scoren'.

Maar	wat	doe	je	dan	met	je	plan?
UITVOEREN	NATUURLIJK!

Hoewel	er	met	regelmaat	discussies	te	lezen	zijn	op	de
diverse	 media	 voeren	 we	 die	 bij	 Verheij	 Infra	 niet.
Beloftes	 maken	 schuld:	 Verheij	 maakt	 in
samenwerking	 met	 de	 opdrachtgever	 de	 beloften
waar!	 Op	 ons	 project	 in	 Strijen	 hebben	 we	 dit	 zelfs
nog	een	tandje	opgeschroeft,	want	de	beloftes	pastte
niet	in	de	brievenbus.	Dan	maar	bezorgen	in	een	mooi
VERHEIJ-tasje!

VERHEIJ	INFRA	&	MILIEU:
DUURZAAM	DE	TOEKOMST	IN

In	 de	 vorige	 V-Mail	 konden	 we	 vol	 trots
ons	 resultaat	 laten	 zien	 van	 de	 CO2-
prestatieladder.
Verheij	 Infra	 participeert	 in	 de
Duurzaamheidskring	 Werkendam.	 Op	 6
november	 2018	 hebben	 de	 leden	 van
deze	 Duurzaamheidskring	 een
intentieverklaring	 ondertekend,	 waarbij
we	 onder	 andere	 onze	 doelstelling
hebben	vastgelegd	op	minimaal	5%	CO2-

reductie	binnen	3	jaar	en	10%	binnen	5	jaar.
Ook	 laten	we	graag	aan	u	weten	dat	we	ons	BRL7000	certificaat	een	jaar	hebben
kunnen	verlengen.

VERHEIJ	MILIEU:	SANEREN	IN
LEERDAM
WERK	IN	UITVOERING
	
Ondertussen	 is	 een	 nieuw
asbestbodemsaneringsproject	 reeds	 in
volle	 gang	 in	 Leerdam.	 Hier	 zijn	 in	 het
verleden	 opstallen	 gesloopt	 met
asbestdaken.	De	bodem	bleek	echter	ook
verontreinigd	 te	 zijn.	 Op	 dit	 project
ontzorgen	wij	de	opdrachtgever	door	ook
de	 milieukundige	 begeleiding	 aan	 te
bieden	conform	de	BRL6000.

Decembermaand	bij	Verheij	Infra	&	Verheij	Milieu	

Ook	bij	Verheij	is	december	een	drukke	maand:
Sinterklaas,	 (administratieve)	 afronding	 van	 de	 werken	 en
voorbereiding	voor	het	nieuwe	 jaar.	 En	dan	 zijn	 er	natuurlijk	 ook
nog	 de	 feestdagen	 en	 de	 bedrijfsluiting	 waar	 we	 rekening	 mee
moeten	houden.	

Op	vrijdag	21	december	2018	 zullen	we	onze	bureaus	opruimen,
de	kalender	klaarzetten	voor	het	nieuwe	jaar	en	de	boel	afsluiten.
We	staan	dan	op	maandag	7	januari	2019	weer	voor	u	klaar!

Alle	medewerkers	van	Verheij	Infra	en	Verheij	Milieu
wensen	u	goede	feestdagen	en	een	gezond	2019!

VERHEIJ	INFRA	B.V.	 Bekijk	de	webversie

aanleg	parkeerterrein	Steegoversloot,	Dordrecht

V-MAIL	-	DECEMBER	2018

De	kernwaarden	van	Verheij	Infra

Het	managementteam	van	Verheij	Infra	heeft	dit	jaar	niet	stilgezeten	en	wil	in	het
nieuwe	jaar	het	gebaande	pad	gaan	verbreden.	'We	vinden	absoluut	dat	we	op	een
goede	weg	zitten	en	willen	dit	richting	onze	relaties	verduidelijken	en	benadrukken
door	onze	kernwaarden	te	delen.	En	houd	ons	daar	gerust	aan!',	aldus	het	MT.
Dat	doen	we	met	...

Heeft	u	vragen?	Wij	lichten	het	graag	toe!

Niet	alleen	worden	onze	visitekaartjes	aangepast,	maar	ook	worden	medewerkers
geinstrueerd	om	met	bepaalde	situaties	om	te	gaan.	'Hoe	blijven	we	..'	is	een	vraag
die	we	ons	voortdurend	stellen.

werk	in	uitvoering
Rioolvervanging
Magnoliastraat,	Dordrecht.
Diverse	HOV/	R-Net	Haltes
in	de	regio	(Zwijndrecht,
H.I.	Ambacht,	Ridderkerk,
Dordrecht	en	Albassedam)
Halleyweg	en	deel	Rigelhof,
Dordrecht
Dotterbloem,	Streefkerk
Terreininrichting	IHC,
Krimpen	aan	den	IJssel
Aanleg	park	Overschiesche
Kleiweg,	Rotterdam
Centrumplan,	Capelle	aan
den	Ijssel
Baggerdepot,	Spijkenisse.

werk	in	voorbereiding
Petroleumweg,	Rotterdam
Den	Hamweg	(Kloosterboer),
Rotterdam
Rioolvervanging	en	herinrichting
Oranjewijk	te	Strijen
Rioleringswerkzaamheden	Mient	te
Capelle	aan	den	IJssel

Verheij	Milieu
Rijweg,	Hendik-Ido-Ambacht
Gunvor,	Rotterdam
Parallelweg,	Leerdam

VERHEIJ	MILIEU:	ROTTERDAM,	GUNVOR	PETROLEUM
UITGEVOERD	WERK
	
Verheij	Milieu	 heeft	 in	 de	 afgelopen	 periode	 een	 bodemsanering	 uitgevoerd	 in	 de
petrochemie	bij	Gunvor	Petroleum	in	Rotterdam.	Onder	strikte	veiligheidseisen	van
de	 opdrachtgever	 en	 onder	 veiligheidsklasse	 3T-1F	 zijn	 alle	 werkzaamheden	 naar
volledige	tevredenheid	van	de	opdrachtgever	uitgevoerd.
	

Verheij	Infra	op	InfraTech	2019

VERHEIJ	INFRA	B.V.

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

volg	ons	op: MEER	WETEN?
neem	contact	op!	

info@verheijsliedrecht.nl	
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.

https://www.linkedin.com/company/verheij-infra-b-v-
https://www.facebook.com/Verheij-INFRA-BV-307103343022694/
http://www.verheijinfra.nl/
https://verheij-infra-bv.email-provider.nl/web/ewhjx4q1nx/0u2xeo9fpb
https://registration.n200.com/survey/25l3afr3dlccw?actioncode=NTWO000010JLO&partner-contact=0ba4gfsmx0eay
http://www.verheijinfra.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://verheij-infra-bv.email-provider.nl/unsubscribe/ewhjx4q1nx/0u2xeo9fpb
https://verheij-infra-bv.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=ewhjx4q1nx&l=__________&m=__________
mailto:marjolijn@verheijsliedrecht.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-ewhjx4q1nx-0u2xeo9fpb

