VERHEIJ INFRA & MILIEU B.V.

Bekijk de webversie

Grootschalig onderhoud N467 te gemeente Westland (in opdracht van Provincie Zuid-Holland)

V-MAIL - OKTOBER 2017
SPIJKENISSE,
Anjerstraat & Hoogwerfsingel
Begin september is Verheij Infra aangevangen
met de werkzaamheden in Spijkenisse. In de
Anjerstraat en Hoogwerfsingel wordt het riool
vervangen. De twee straten en de twee
parkeerplaatsen welke hier aan grenzen worden
met nieuw straatwerk opnieuw ingericht.

Werkzaamheden N467
Al eerder informeerden wij u over de
werkzaamheden welke Verheij Infra in
uitvoering heeft voor de Provincie ZuidHolland.
We zijn druk bezig met de opbouw van de
nieuwe Galgebrug (zie foto in de header).
Wanneer deze gereed is wordt er
geasfalteerd en kan de weg weer open.

PAPENDRECHT,
Goudenregenstraat
In de omgeving van de Goudenregenstraat gaat
Verheij Infra werkzaamheden uitvoeren in
opdracht van de Gemeente Papendrecht.
Riolering, kolken en verhardingen worden
vernieuwd en er wordt grond- en groenwerk
uitgevoerd.
De werkzaamheden zullen in oktober 2017
aanvangen en worden medio maart 2018 opgeleverd.

Komen & gaan: onze collega's bij Verheij Infra
Helaas heeft onze (ex)collega Tim besloten zijn carrièrevoort te zetten op een ander spoor (wij
wensen heb daar succes bij!), maar in de afgelopen periode hebben we er nog wel nieuwe
collega's bij gekregen. Zo is Jacob Tanis in dienst gekomen en is Matthijs van Ewijk tijdelijk op ons
werk in Spijkenisse aan de slag. Daarnaast hebben we een stagiair: Dirk-Jan Pols.

Het hele team wenst hen veel succes en veel werkplezier bij
VERHEIJ INFRA & VERHEIJ MILIEU.
Naast de openstaande vacature voor werkvoorbereider, zijn we op zoek naar nog meer
nieuwe collega's (scroll snel naar beneden in deze V-Mail!).

werk in uitvoering
Reconstructie woonwijk Perceel 2 te Gouderak
Herinrichting bedrijventerrein Louterbloemen te Dordrecht
Grootschalig onderhoud N467 in opdracht van Provincie Zuid-Holland (te
Gemeente Westland)
Onderhoud Waalhaven Noordzijde te Rotterdam
Rioolreconstructie Anjerstraat en Hoogwerfsingel te Spijkenisse
Rioolwerkzaamheden Snauwstraat te Rotterdam
Reconstructie 'contractorplein', IHC te Krimpen a/d IJssel

werk in voorbereiding
Groot onderhoud Goudenregenstraat te Papendrecht
Petroleumweg te Rotterdam
Baggermuseum te Sliedrecht
Wijndaelerweg te Den Haag (tweede deel van de werkzaamheden)
Terreinverharding Tandheelkundig Centrum 'de Witte Brug' te Papendrecht

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
NIEUWE COLLEGA'S!

Ben je iemand die op zoek is naar werk?
Of ken je iemand die een nieuwe
uitdaging zoekt?
Kijk dan snel op onze website
(http://verheijinfra.nl/werken-bij-ons/)
of klik op de foto hier links!

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.

