WERKZAAMHEDEN
Fietspad F35 Slachthuisweg
Beste heer/mevrouw,
Onlangs heeft u een brief ontvangen van de gemeente Hengelo waarin vermeld stond dat de werkzaamheden voor het
doortrekken van de oversteek F35 Weideweg halverwege augustus zouden worden uitgevoerd. In deze brief informeren wij u
over een wijziging in deze planning.
De werkzaamheden starten namelijk al vanaf 26 april. Aannemer Strukton gaat deze oversteek F35 Weideweg voor de
gemeente Hengelo uitvoeren. Het werk wordt in 2 fases uitgevoerd. In de vorige brief waren dit nog drie fases, de eerste en de
tweede fase zijn nu gecombineerd.
•
•

Fase 1: aanleg van de oversteek F35 Weideweg, door Strukton civiel.
Fase 2: de aanpassing van de Verkeersregelinstallatie (medio 2022).

Wat gaat er gebeuren?
De F35 wordt doorgetrokken richting het centrum van Hengelo. De fietsoversteek F35 Slachthuis - Weideweg wordt veiliger
gemaakt. Zo gaan we de oversteek verbreden en overzichtelijker maken. Hieronder ziet u een schets van de toekomstige
situatie.

Waar en wanneer vinden werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden worden in week 17 en 18 uitgevoerd (26 april – 7 mei).
Vanaf 19 april worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het uitvoeren van een grondonderzoek en het
kappen van bomen. De bomen worden eerst onderzocht op broedende vogels.
De werkzaamheden hebben met name impact op de fietsers. Deze worden omgeleid over bestaande fietspaden.
Contact
Wilt u meer weten over het project of heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
Harry Scholtenhave, uitvoerder Strukton:
harry.scholtenhave@strukton.com of 06 – 53 74 38 43.
Harry is dagelijks op het werk aanwezig en het eerste aanspreekpunt voor u.
Overlast:
U kunt tijdens de werkzaamheden (beperkte) hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast en minder goede
bereikbaarheid per fiets.
Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Namens Strukton Civiel
Koen Vloothuis

