VERHEIJ INFRA B.V.

Bekijk de webversie

Herinrichting bedrijventerrein LouterBloemen te Dordrecht
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ROTTERDAM, THEEMSWEG.
Over een periode van twee
maanden (ca. 9 weken) legt
VERHEIJ INFRA een nieuw
fietspad van ongeveer 2 km. aan
en halen we over dezelfde lengte
een fietspad weg. In opdracht
van Havenbedrijf Rotterdam zijn
we hard aan het werk om deze
werkzaamheden met zo min
mogelijk overlast uit te voeren.

Scholing staat bij VERHEIJ INFRA hoog in het
vaandel. Daar hoort een herhalingsdag BHV dan
natuurlijk ook bij. Gelukkig was het op de
herhalingsdag mooi weer, zodat het brandblussen
echt geoefend kon worden met
brandblussers! Een geslaagde dag waarbij
iedereen zijn certificaat weer verlengd is.

Op het bedrijventerrein Louterbloemen in
Dordrecht is VERHEIJ INFRA al een paar
maanden bezig met de herinrichting van het
terrein. Bovenaan de nieuwsbrief is een fraaie
foto te zien van een deel van dit terrein. Op
de foto hiernaast is te zien hoe de wegen er
na twee lagen asfalt uit komen te zien.
Binnenkort wordt de deklaag aangebracht met
markeringen. Een foto hiervan zullen we
opnemen in onze volgende nieuwsbrief.

nieuwe collega's bij VERHEIJ
In april zijn een aantal nieuwe medewerkers in dienst bij VERHEIJ gekomen. Tim
Leeuwenhaag is het bedrijfsbureau komen versterken als werkvoorbereider. Ricardo
van Middelkoop is als aankomend voorman ons team komen versterken. Ook
hebben we een stagiair in onze buitenploeg lopen, Olivier Vroom. Bryan van
Genderen (assistent uitvoerder) en Dennis van der Stel (grondwerker) zijn er medio
mei bij gekomen.
Het hele team wenst hen veel succes en veel werkplezier bij VERHEIJ INFRA &
VERHEIJ MILIEU.

werk in voorbereiding

werk in uitvoering
Reconstructie woonwijk
perceel 2 te Gouderak.
Herinrichting van
bedrijventerrein
Louterbloemen te Dordrecht.
Grootschalig onderhoud
N467 te Gemeente Westland
Bouw- en woonrijp maken
huisvesting
arbeidsmigranten te Katwijk
Verlegging Fietspad aan de
Theemsweg te Rotterdam.
Onderhoud Waalhaven
Noordzijde te Rotterdam

Kijkduin C1- Wijndaelerweg, bouwrijp
maken.
Aanleggen tijdelijke parkeerplaats,
Steegoversloot te Dordrecht
Diverse werken bij IHC Kinderdijk en IHC
Krimpen a/d IJssel.
Asfalteerwerkzaamheden bij Fokker te
Papendrecht
Herstraten trottoir en aanbrengen ca. 30
inritten aan de Stationsweg te Sliedrecht.
Plaatsen LED-signalering te Zevenbergen.

VERHEIJ MILIEU
Bodemsanering
IHC te Krimpen
Bodemsanering
Veenendaalweg

te Heijningen
aan de IJssel
te Rotterdam,
(gebied Waalhaven)

CO2 FOOTPRINT
De CO2-footprint is een middel om inzichtelijk te maken hoe de
uitstoot van broeikasgassen over de organisatie zijn verdeeld. Het
doel van de CO2-footprint is het verkrijgen van inzicht in deze
uitstoot van broeikasgassen binnen de organisatie om vervolgens
de grootste energiestromen te analyseren en te reduceren. In de onderstaande
tabel is het aantal ton CO2-uitstoot weergegeven van het basisjaar 2013, plus de
daaropvolgende periode(s). De laatste kolommen laten het percentage zien
waarmee de CO2-uitstoot is toegenomen of afgenomen ten opzichte van het
basisjaar en het afgelopen jaar.

De totale CO2-uitstoot van Verheij Infra b.v. in 2016 is met 7% afgenomen t.o.v.
het basisjaar 2013. Ten opzichte van het voorgaande jaar 2015 is deze afname 2%
(en dat bij een omzetgroei van 17%!). Als de cijfers worden doorberekend naar de
door ons vastgestelde parameter CO2-uitstoot per fte, dan blijkt dat de CO2uitstoot van Verheij Infra b.v. in 2016 met 15% is afgenomen t.o.v. het basisjaar.
Wilt u weten hoe wij dat voor elkaar hebben gekregen? Kijk op de speciale tab
MVO/Kwaliteit - CO2-prestatieladder van www.verheijsliedrecht.nl
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Kubus 9, Postbus 118
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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.

