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Faillissement Verhoef Infra – laatste ontwikkelingen

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen rondom het faillissement van
Verhoef Infra BV.
Faillissement definitief
Op woensdag 12 april hebben wij vernomen dat de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken en een curator
heeft aangesteld. Het faillissement van Verhoef Infra BV is daarmee definitief.
Overleg curator
Vorige week hebben wij contact gehad met de curator. Wij hebben hem gewezen op de overlast die bewoners
hebben van de opgebroken straten nadat Verhoef het werk heeft stilgelegd. En dat het dus belangrijk is, dat we
snel afspraken maken over hoe het werk wordt afgemaakt en door wie. Het is ons gelukt snel duidelijkheid te
krijgen. De curator heeft ons afgelopen vrijdag laten weten dat hij het werk niet zal (laten) afmaken. Dat betekent
dat de gemeente zelf een partij mag inschakelen om de resterende werkzaamheden in de Heesterbuurt uit te
voeren.
Overleg andere aannemer
Wij zijn nu in gesprek met partijen die het werk willen afmaken en die ons hebben aangegeven dat ze binnen twee
weken na opdracht bij u in de wijk aan de slag kunnen. Onze prioriteit ligt bij het bestraten van de opgebroken
delen: de Ribeslaan, de Goudenregensingel, het speellint en een stuk nieuw trottoir langs de Meidoornlaan. Ook
het opgebroken deel van de Meidoornlaan ter hoogte van de Wilgenhof willen wij snel weer bestraat hebben.
Op basis van vrijdag a.s. in te dienen offertes verwachten wij volgende week een beslissing te kunnen nemen
welke aannemer deze werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra wij meer weten zullen we u daarover informeren.
Herinrichting Meidoornlaan volgt na de zomer
Door het faillissement is de planning van werkzaamheden enkele weken verschoven. Zouden we nu, naast de
laatste werkzaamheden in de Heesterbuurt, ook de nieuwe inrichting van de Meidoornlaan aanpakken, dan vallen
die werkzaamheden samen met de geplande vervanging van de riolering in de Goudenregensingel tijdens de
zomervakantie. Daarmee zou Pijnacker-Noord langere tijd zeer slecht bereikbaar zijn. Daarom nemen we de
Meidoornlaan mee in de aanbesteding van de Berken- en Bomenbuurt die al in mei plaatsvindt. Daarmee houden
we de wijk bereikbaar. Dit betekent wel dat de nog uit te voeren werkzaamheden aan de Meidoornlaan pas na de
zomervakantie worden uitgevoerd.
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Tot slot
Wij zijn erg blij dat we snel duidelijkheid hebben gekregen van de curator en dat we nu stappen kunnen nemen om
het werk af te maken. Voor nu wil ik u bedanken voor uw begrip en geduld in de afgelopen periode. Uit de wijk
hebben we gehoord dat sommigen van u van de nood een deugd wisten te maken met een strand-barbecue en dat
ook de paashaas in het zand mooie verstopplekken wist te vinden.
Wij verwachten u eind april/begin mei te kunnen vertellen wie de werkzaamheden gaat uitvoeren en hoe de
planning er dan uit ziet.
Met vriendelijke groet,
de projectmanager,

Marieke van der Heijden
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