Start kavelverkoop in
Stromen en Kern Noord

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 25 mei 2021

In de gebieden Stromen en Kern
Noord in Dalmeden zijn in totaal
7 kavels bouwrijp gemaakt voor
verkoop. Op donderdag 27 mei om
09.00 uur wordt het inschrijfformulier online gezet. Belangstellenden
kunnen tot en met 3 juni hun interesse kenbaar maken door het
formulier in te vullen en digitaal te
versturen.
De gemeente brengt in Stromen vijf
nieuwe bouwkavels op de markt. De
kavels zijn geschikt voor vrijstaande
woningen. De kavels zijn er vanaf
863 m² en vanaf € 339.259 inclusief
BTW. De twee kavels in Kern Noord zijn
436 m² en 651 m² en kosten € 189.837
en € 302.455 inclusief BTW.

Procedure

Als er meerdere geïnteresseerden zijn
voor één kavel, vindt er via de notaris
een loting plaats. De notaris bepaalt de
volgorde. Deze volgorde is bepalend voor
het toewijzen van de opties op kavels.
Na de loting ontvangt u bericht of u in
aanmerking komt voor een optie op een
kavel. Of anders op welke plek op de
reservelijst u staat bij de verschillende
voorkeurskavels.
Voor de kavels waarop niemand zich
heeft ingeschreven geldt na de reageer-

termijn het principe wie het eerst komt,
het eerst maalt.

Meer weten?

Op www.kavelsinhengelo.nl vindt u
alle informatie over deze en overige
beschikbare kavels. In de kavelkiezer zijn
deze kavels ingekleurd.
Altijd op de hoogte blijven van alle
actualiteiten? Meld u dan ook aan voor
de nieuwsbrief via www.kavelsinhengelo.
nl/nieuwsbrief.

Belangstelling voor een kavel?

De inschrijving voor de verkoop start op
donderdag 27 mei om 09.00 uur. Dan
wordt het inschrijfformulier online gezet
op www.kavelsinhengelo.nl. U kunt uw
voorkeuren op dit formulier invullen en
digitaal verzenden. U kunt zich inschrijven tot en met donderdag 3 juni.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerp

• Buitengebied, Deldenerdijk 55 en
Wolkaterweg 31

De gemeenteraad vergadert

Voorlopig vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen digitaal plaats.
U kunt de vergaderingen volgen via www.hengelo.nl of via www.youtube.com/
gemeentehengeloOV.
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 1 juni een digitale Politieke Markt.
Het programma is als volgt:
19.30 - 20.45 uur Kader voor Omgevingsvisie Binnenstad en
			
Hart van Zuid
21.15 - 22.30 uur Start Mobiliteitsvisie Hengelo
Weten hoe de digitale vergadering plaatsvindt? Kijk dan op www.hengelo.nl
/politiekemarkt. Wilt u bij de Politieke Markt inspreken, dan kunt u contact
opnemen met de griffie via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.
Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert digitaal op woensdag 9 juni vanaf 19.30 uur.
Op de agenda staat onder meer de 1e en 2e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2021-2024. De wijziging heeft betrekking op de raadsvoorstellen en
collegebesluiten in de voorliggende periode.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u vanaf 25 mei op
www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Webinar: Doorgaan, herstarten of stoppen als
ZZP’er?
Het Leerwerkloket Twente organiseert samen met het ROZ op dinsdag 8 juni
om16.00 uur een webinar voor ZZP’ers met vragen als ‘Heeft mijn businessmodel nog toekomst?’ of ‘Bij wie kan ik terecht over financiële kwesties of
voor heroriëntatie?’. In het webinar ontdekt u als ZZP’er wat het Leerwerkloket
en ROZ voor u kan betekenen, welke opties u hebt en bij wie u terecht kunt.
Aanmelden kan via https://twente.leerwerkloket.nl of www.rozgroep.nl >
Trainingen en bijeenkomsten.

Inzameling textiel

Tussen 4 en 18 juni zamelt de Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Ondersteuning oud textiel in. Tussen 1 en 11 juni ontvangt u een inzamelzak
aan huis. Daarop staat vermeld op welke dag men de zak weer komt ophalen.
In de zak mag bijvoorbeeld kleding, huishoudelijk textiel, dekbedden, gordijnen,
zachte knuffels en schoenen. Textiel graag schoon inleveren en schoenen per
paar gebonden.

Militaire oefening

Van 31 mei tot en met 4 juni is er een militaire oefening in het gebied tussen
Arnhem, Apeldoorn, Rijssen, Hengelo en Groenlo. De militairen verplaatsen
zich te voet en met voertuigen. Ze voeren verkenningen uit en houden bij
duisternis verkeersknooppunten, overgangen en bruggen (o.a. Twentekanaal)
onder waarneming vanuit waarnemingsposten. Ze zijn bewapend maar er
wordt geen (oefen)munitie gebruikt.

Het plangebied betreft de percelen
Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 31. Op
de agrarische bouwpercelen Deldenerdijk
55 en Wolfkaterweg 31 zijn/worden de
agrarische bedrijfsactiviteiten beëindigd. Het plan voorziet in de sloop van
ongeveer 2.100 m2 overtollige agrarische
bedrijfsgebouwen. Op beide erven
wordt elk één rood-voor-rood woning
toegevoegd. De erven worden opnieuw
ingericht met verbetering van de landschappelijke kwaliteiten. Ook wordt op
perceel Deldenerdijk 55 een bestaande
bungalow afgebroken en herbouwd.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken van 26 mei
tot en met 6 juli 2021 inzien op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0146-0201. Tijdens de
inzagetermijn kan eenieder schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen
indienen bij de gemeenteraad o.v.v.
zaaknummer 3235060. Voor meer
informatie of het mondeling indienen van
zienswijzen kunt u contact opnemen met
André Otten. Een digitale zienswijze kunt
u uitsluitend kenbaar maken via www.
hengelo.nl/rozienswijze.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 12 mei
2021 het volgende bestemmingsplan
vastgesteld:
• Herontwikkelingslocaties Brugstraat
en Beekstraat
Welbions is van plan om twee percelen
aan de Brugstraat en Beekstraat te
herontwikkelen tot locatie voor woningbouw. Het perceel aan de Beekstraat
wordt herontwikkeld voor 5 drive-in
woningen. Op het perceel aan de Brugstraat worden 29 appartementen
gerealiseerd voor sociale huur. Deze
ontwikkelingen passen niet binnen het
geldende bestemmingsplan Centrum
2013. Daarom moet het bestemmingsplan worden herzien. Het voorliggende
bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties Brugstraat en Beekstraat
voorziet daarin.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bij-

behorende stukken van 26 mei tot en
met 6 juli op afspraak inzien en op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0140-0301.
Voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met Mariska de Vries.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (postbus 20019, 2500
EA Den Haag). Op het besluit tot het
vaststellen van het bestemmingsplan
Herontwikkelingslocaties Brugstraat en
Beekstraat is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Op de website van de Raad
van State staat vermeld welke gevolgen
dit heeft voor het beroepschrift. Vermeld
in het beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 7 juli
2021. Gelijktijdig met het indienen van
een beroepschrift kunt u de Voorzitter
van genoemde Afdeling vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Het
besluit treedt dan niet eerder in werking
totdat op dat verzoek is beslist. Aan de
indiening van zowel een beroepschrift als
een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Kijk voor meer
informatie op www.raadvanstate.nl of
neem contact op met Mariska de Vries.
U vindt de bekendmaking van het besluit
hogere geluidgrenswaarden op de
volgende pagina, onder Wet geluidhinder.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Anthoniusstraat 79, veranderen entree
(11-05-2021)
• Bornsestraat 294, veranderen/
vergroten woonhuis (14-05-2021)
• Breukersweg 50, vervangen gedeelte
schutting (14-05-2021)
• Dolf Nijhoffstraat 17, veranderen/
vergroten woning (11-05-2021)
• Drienerstraat 35 en 35A, vervangen
winkelpui en toevoegen entreedeur
voor bovenwoning (14-05-2021)
• Frank Santmanstraat 16, plaatsen
dakkapel (17-05-2021)
• Hogeveldsweg nabij Bornsedijk 11,
oprichten woonhuis (17-05-2021)
• Jacob van Maerlantstraat 3,
veranderen woonhuis (13-05-2021)
• Sprinkhaan 10, plaatsen dakkapel
(11-05-2021)
• Vosboerweg 16, plaatsen hekwerk en
2 poorten en hebben 2 uitwegen
(12-05-2021)

• Wolfkaterweg 31, hebben uitweg
(17-05-2021)
De publicatie van bovenstaande aanvragen is bedoeld om u tijdig te informeren over aanvragen die bij het college
van B en W zijn binnengekomen. In dit
stadium is het niet mogelijk om bezwaar
te maken. Wanneer u belanghebbende
bent, kunt u een reactie geven.

Verlengen beslistermijn

• Dasstraat 69, oprichten woonhuis.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 12-07-2021.
• Langestraat 21, oprichten terrasoverkapping. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband
met bouwbesluit. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum
13-07-2021.

Opschorten beslistermijn

• Platinastraat 150, oprichten
bedrijfspand. Opschorten beslistermijn
op verzoek van de aanvrager. Door
dit besluit is de nieuwe beslisdatum
04-07-2021.

Verleend

• Backenhagenlaan 76, veranderen/
vergroten woonhuis (19-05-2021)
• Bantingstraat 21, bouwen erker met
luifel (19-05-2021)
• F. Hazemeijerstraat 600, vervangen
gevelkozijnen en aanbrengen brandwerende wanden (in hal B05) (19-05-2021)
• Grave 8 (aanvraag gepubliceerd als
Grave nabij 12, kavel 71), oprichten
woonhuis (19-05-2021)
• Grave 10 (aanvraag gepubliceerd als
Grave nabij 12, kavel 82), oprichten
woonhuis (19-05-2021)
• Industriestraat 33 en 33A (aanvraag
gepubliceerd als Industriestraat 33),
veranderen/vergroten woning en
bijgebouwen (12-05-2021)
• Koekoekweg 67, plaatsen hekwerk op
dakterras (19-05-2021)
• Marktstraat 22A, 22B, 22C, 22D, 22E
en 22F (aanvraag gepubliceerd als
Marktstraat 22), handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening (verbouwen
horecapand met bovenwoning naar
6 appartementen) (19-05-2021)
• Marskant 14, plaatsen reclame en
luchtafvoerkanaal restaurant
(19-05-2021)
• Nico van Suchtelenstraat 19, plaatsen
dakkapel (19-05-2021)

• Oldenzaalsestraat 387, veranderen/
vergroten woonhuis (19-05-2021)
• Oude Molenweg nabij 58 en
Koekoekweg nabij 17, plaatsen
schuttingen met poorten, grondkering
of damwand en 2 houten vlonders i.v.m
reconstructie (19-05-2021)
• Parallelweg LS 2A, aanpassen brandscheiding (19-05-2021)
• Rhijnvis Feithstraat 13, plaatsen
dakkapel (19-05-2021)
• Uitslagsweg 26A, handelen in strijd
met bestemmingsplan (restaureren
motoren) (19-05-2021)
• Vöckersweg nabij 5 (kanaalzijde),
kappen 1 eik (19-05-2021)
• Zwavertsweg 226A nabij Korte
Smienkweg, hebben uitweg
(17-05-2021)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien
bij de afdeling Ruimte en Bouwen. Tegen
deze besluiten kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van
verzending van deze besluiten, een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

• Onyxstraat 12, veranderen bedrijf voor
cleanen van verpakkingen (06-05-2021)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluit

• James Wattstraat 1 G23 t/m G48
(aanvraag gepubliceerd als Nabij James
Wattstraat en Breemarsweg), handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(realiseren 26 garageboxen en 8 parkeerplaatsen) (19-05-2021)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken
van 26 mei tot en met 6 juli 2021 op
afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen. Tijdens de inzagetermijn kunt
u schriftelijk een zienswijze indienen
bij het college van B en W. Desgewenst
kunt u mondeling uw zienswijze kenbaar
maken.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
• Europalaan 202, Eaton, intern verplaatsen assemblage-activiteiten
• Westermaatsweg, Gildebor SWB
Midden Twente, oprichten depot
houtsnippers
• Wifferinkweg, gemeente Hengelo,
oprichten depot bestratingsmateriaal
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op
afspraak inzien. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Twente, telefoon 0546 - 749 500. U kunt
tegen de meldingen geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.

Wet geluidhinder
Besluit hogere
geluidgrenswaarden

Het college van B en W heeft hogere
geluidgrenswaarden van 62 dB, 58 dB,
54 dB en 52 dB (Lden) vastgesteld voor
de maximaal toelaatbare geluidbelasting
veroorzaakt door het wegverkeer op de
gevels van nieuw te bouwen woningen
op het nu nog braakliggende terrein aan
de:
• Marskant en Brugstraat
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat
de geluidbelasting van deze woningen
hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer.
Het is redelijkerwijs niet mogelijk
voldoende geluidwerende maatregelen
te treffen om alsnog aan deze waarden
te voldoen. Het besluit wijkt niet af van
het eerdere ontwerpbesluit.
Het besluit houdt verband met het
bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties Brugstraat en Beekstraat. U
vindt die bekendmaking op de vorige
pagina onder Bestemmingsplannen.
Inzien en beroep
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 26 mei tot en met 6 juli 2021
op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen. Als u belanghebbende bent,

kunt u schriftelijk beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (postbus 20019, 2500
EA Den Haag). Het beroep moet zijn
ingesteld vóór het einde van de beroepstermijn. De beroepstermijn voor dit
besluit hogere geluidgrenswaarden loopt
tegelijk met de beroepstermijn voor het
bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties Brugstraat en Beekstraat. Bij de
bekendmaking van dat bestemmingsplan op de vorige pagina vindt u wanneer
deze beroepstermijn loopt. Gaat u in beroep én hebt u een spoedeisend belang,
dan kunt u daarnaast een verzoek om
voorlopige voorziening (bijv. schorsing)
doen bij de voorzieningenrechter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaarberoep
en/of www.raadvanstate.nl. Voor meer
informatie over dit besluit kunt u contact
opnemen met Herman Aalderink.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten

Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
• Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
voertuigen op het parkeerterrein
Apolloplein
• Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Sprinkhaan
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
26 mei tot en met 6 juli 2021 op afspraak
inzien bij het Publieksplein. Wanneer u
belanghebbende bent, kunt u tijdens de
inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
B en W. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en tenminste bevatten:
uw naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de gronden van
het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen
van een bezwaarschrift kunt u de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067, 8000 GB Zwolle) vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Een
verzoek om een voorlopige voorziening
moet dezelfde gegevens bevatten als
een bezwaarschrift

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn de
volgende wegen afgesloten (zie www.
hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor
meer informatie). Omleidingsroutes
worden met gele borden aangegeven.
In verband met onverwachte weersomstandigheden zijn genoemde data
onder voorbehoud.
• Havenkade/Schipperstraat,
28 mei 08.00 - 13.00 uur
• Bankastraat (tussen Sumatrastraat en
Coldstream), 31 mei
• Strumphlerstraat, 31 mei

• Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg
en rotonde Gezondheidspark/stad uit),
31 mei tot en met 4 juni, 09.00 tot
16.00 uur
• Stelplaats (t.h.v. nr.49A),
tot en met 4 juni
• Berfloweg/Molenkampweg/
Langelermaatweg (deels, in fases),
tot en met 4 juni
• Beekstraat (deels), tot en met 23 juni
• Deurningerstraat (tussen rotonde en
M.A. de Ruyterstraat), tot en met 30 juni
• Oelersteeg (deels), tot en met 9 juli

• Deldenerstraat (tussen Tuindorpstraat
en Langestraat)/Mitchamplein/
Marskant (tussen Deldenerstraat en
Brugstraat), tot en met 30 november

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Afspraak op stadhuis?

NLdoet: doet u ook mee?

Wilt u een dagje de handen uit de mouwen steken voor een ander? Doe dan op
vrijdag 28 mei of zaterdag 29 mei mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Help mee een klus te klaren!
U kiest zelf waar en wanneer u iets wilt doen. Meedoen is waardevol en vooral
leuk. Kijk op www.nldoet.nl bij welke klus in Hengelo ze nog hulp kunnen
gebruiken en meld u aan.

NLdoet
28 & 29
mei

Wij doen mee
aan NLdoet!
Kom je ons een
handje helpen?

Werkzaamheden A1 Rijssen - Azelo

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo. Het
gedeelte tussen Rijssen (afrit 28) en knooppunt Azelo wordt geasfalteerd.
De A1 wordt dan in één richting afgesloten. Weggebruikers moeten rekening
houden met ernstige verkeershinder en extra reistijd.

Ga naar nldoet.nl
en meld je aan.

Rijssen - Azelo afgesloten richting Hengelo/Enschede/Osnabrück
Vrijdag 28 mei 21.00 uur tot maandag 31 mei 05.00 uur
Omleidingsroutes
A50 Apeldoorn richting Hengelo/Enschede/Osnabrück
Verkeer vanuit Apeldoorn richting Hengelo/Enschede/Osnabrück wordt vanaf
knooppunt Beekbergen omgeleid via de A50 en de A28 richting Zwolle.
A18 Arnhem richting Hengelo/Enschede/Osnabrück
Verkeer vanuit Arnhem richting Hengelo/Enschede/Osnabrück wordt omgeleid via de A18 richting Enschede, de N18 richting Enschede en de A35 richting
Hengelo/Osnabrück.
Adviesroute
Verkeer vanuit Amersfoort richting Hengelo/Osnabrück wordt geadviseerd om
te rijden via de A28 richting Zwolle en N35 richting Almelo naar A35 richting
Hengelo/Osnabrück.
Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N346, N347 en N350.

Wegwijzer
Contactgegevens

Bezoekadres: Burgemeester van der
Dussenplein 1
Postadres: Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Telefoon: 14074
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
WhatsApp: 06 - 46 76 48 67
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
Website: www.hengelo.nl
Contact: www.hengelo.nl/contactformulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo
Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl.

Alleen op afspraak!
• Maandag en woensdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Dinsdag en donderdag
van 08.30 tot 20.00 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Balie Zorgloket open

 lleen op afspraak!
A
•	Maandag t/m donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur
•	Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar:
•	maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur
Telefoon: (074) 245 9131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Hebt u een afspraak op het stadhuis
maar hebt u verkoudheids- of griepverschijnselen? Bel ons dan even. We
kunnen uw afspraak verzetten, of u
telefonisch verder helpen.

Informatiewijzer Hengelo

Op www.informatiewijzerhengelo.nl vindt
u antwoorden op vragen uit het dagelijks
leven bijvoorbeeld over gezondheid, zorg,
wonen, ouder worden, geldzaken en over
opvoeden en opgroeien.

Meldingen openbare ruimte

Meldingen of vragen over bijvoorbeeld
groenonderhoud, straatverlichting,
losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u doorgeven via www.
hengelo.nl of de gratis BuitenBeter app.
Lukt het niet via internet of app?
Dan mag u bellen naar 14074.

Reisadvies
• Vermijd tijdens dit weekend de A1 tussen Rijssen en knooppunt Azelo.
• Raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.
• Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de borden langs de weg.
• Houd rekening met een extra reistijd van 40 minuten.
• Houd rekening met extra drukte op de omleidingsroutes.
NB: van vrijdag 4 juni 21.00 uur tot maandag 7 juni 05.00 uur is de A1 tussen
Azelo en Rijssen afgesloten in de richting van Deventer/Arnhem/Amsterdam.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie over deze en andere werkzaamheden in de nabije
omgeving op www.A1oost.nl. Wilt u weten wat de reistijd is voordat u op
pad gaat? Check de Rijkswaterstaat Actueel app, @RWSverkeersinfo of
www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl.

