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Bekijk de webversie

werk in uitvoering: inrichting groen en speelterreinen te Bergen op Zoom

V-Mail - JUNI 2019
GORINCHEM,
SCHIMMELPENNINCKLAAN
In opdracht van Gemeente Gorinchem
zijn we bezig met het vervangen van het
riool
en
straatwerk
in
de
Schimmelpennincklaan in Gorinchem.
Aan de rand van de wijk heeft de
gemeente
ons
een
mooi
terrein
toegewezen voor onze keten en depot.
Op deze wijze veroorzaken we geen
overlast aan de rest van de wijk en
kunnen onze transporten veilig gelost worden: better safe than sorry!

VERHEIJ WERKT IN DE HAVENS
Sleepboothaven Broekman is het decor van onze werkzaamheden omtrent de
civieltechnische ondersteuning voor onderzoekswerkzaamheden OCE en Bodem uit
te kunnen voeren door Havenbedrijf Rotterdam.
In samenwerking met Broekman, Havenbedrijf Rotterdam en Van den Herik hebben
we dit project uitgevoerd. Een imposante locatie, zo in de haven.

werk in voorbereiding

werk in uitvoering
Strijen, Rioolvervanging en
herinrichting Oranjewijk
Rotterdam, Noordzeeweg
(inrichting terrein nabij
HMC)
Gorinchem, rioolvervanging
en herinrichting
Schimmelpennincklaan
Almere Haven, herinrichting
Hart van Wierden
Dordrecht, Patersweg (e.o.)

Rotterdam, Petroleumweg
Papendrecht, Willem Kloosstraat (e.o.)
Sliedrecht, Middenveer (e.o.)
Rotterdam, Quarantaineterrein
Den Haag, Laakkwartier West
Barendrecht, nieuwbouw stationstuin

Verheij Milieu
In uitvoering: Middelharnis

VERHEIJ MILIEU uitgevoerd
Baanhoekweg te Dordrecht
Verheij Milieu heeft de leeflaag op
de voormalige stortplaats (19701983) aan de Baanhoekweg in
Dordrecht hersteld. Deze locatie is
in gebruik als wielerbaan, golfbaan
en skibaan. Op diverse locaties was
de leeflaag niet meer de vereiste dikte. In opdracht van de Gemeente Dordrecht
heeft Verheij Milieu deze conform de BRL7000 uitgevoerd: Verantwoord voor Mens
en Milieu (een van onze kernwaarden!).

JAARLIJKSE CERTIFICERINGEN
Afgelopen kwartaal zijn de nodige
certificaten opnieuw afgenomen tijdens
de welbekende audits. Ons KAM-Systeem
is weer up-to-date voor het VCA**, NENEN-ISO9001 en FSC.
We
zijn
er
trots
op
dat
deze
audit zonder afwijkingen zijn afgenomen
en afgerond!

VERHEIJ MILIEU: MIDDELHARNIS
in uitvoering
In Middelharnis is in de afgelopen periode een bodemsanering uitgevoerd in
opdracht van de Gemeente Goeree-Overflakkee. Hiervoor zijn eerst de aanwezige
opstallen gesloopt en de bomen gekapt. Daarna is de verontreinigde grond
verwijderd en opnieuw aangevuld met schoon zand.
De uitvoering van het aanbrengen van het straatwerk hebben we voor de
examenkandidaten van de naastgelegen school een aantal weken uitgesteld: leek
ons wel zo vriendelijk – Omgevingsbewust (een van onze kernwaarden!)

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.

