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Werkzaamheden reconstructie Henry Dunantstraat 
 

Wat gaat er gebeuren? 

In opdracht van de gemeente Hengelo voert Heijmans Infra werkzaamheden uit aan de Henry Dunantstraat en  de kruising 

Haverweg. We vernieuwen deels het vuilwaterrioolstelsel, waarbij ook een nieuw regenwaterriool wordt aangelegd. Daarnaast 

wordt er ter hoogte van huisnummer 88, een wadi aangelegd. 

 

Planning werkzaamheden Heijmans 

Op dit moment zijn we nog aan het werk in fase 1 en 2.  Door onvoorziene werkzaamheden in de ondergrond is er vertraging 

opgetreden in onze huidige planning. We hebben daarom  fase 3 opgesplitst  , fase 3A wordt voor de bouwvak uitgevoerd en 

fase 3B wordt na de bouwvak uitgevoerd. Fase 4 wordt ook later uitgevoerd. Verwachting is dat de straatwerkzaamheden in 

de rijbaan van fase 2 en de Haverweg eind deze week zijn afgerond. De aanwonenden van fase 2 zijn dan weer bereikbaar 

vanaf de Haverweg 

 

FASE LOKATIE UITVOERINGSPERIODE 

1 Henry Dunantstraat: grasvelden ter hoogte van de huisnummers 88 en 25 12-04-2021 – 04-05-2021 

2 Henry Dunantstraat: huisnummer 25 t/m kruising Haverweg 26-04-2021 – 25-06-2021 

3A Henry Dunantstraat: huisnummer 25 t/m huisnummer 21 28-06-2021 – 23-07-2021 

3B Henry Dunantstraat: huisnummer 19 t/m huisnummer 9 16-08-2021 – 01-10-2021 

4 Henry Dunantstraat: huisnummer 9 t/m Woltersweg 04-10-2021 – 12-11-2021 

Let op: De rood gearceerde data zijn aangepast t.o.v. de vorige nieuwsbrief. 

 

Bereikbaarheid bewoners en ondernemers 

Werken aan de weg brengt altijd enige hinder met zich mee. Om deze hinder te beperken en uw bereikbaarheid te 

waarborgen voeren we de werkzaamheden in 4 fasen uit. (Zie bovenstaande tabel en onderstaand faseringsoverzicht. Deze 

fasen sluiten nauwkeurig op elkaar aan, waarbij we er voor zorgen dat de rijbaan in het ene deel (deels) gereed is voordat het 

volgende deel opgebroken wordt. Ondernemers blijven bereikbaar. Er wordt hieromtrent nog contact met u opgenomen. 

 

Uitvoering Fase 3 

Fase 3 gaan we, door de opgelopen vertraging, nu 

opknippen in fase 3A en 3B. Dit om er voor te zorgen dat de 

rijbaan van de Henry Dunantstraat niet opgebroken is 

tijdens de bouwvakvakantie. Vanaf maandag 28 juni wordt 

de Henry Dunantstraat afgesloten voor doorgaand verkeer 

vanaf huisnummer 25 tot en met huisnummernummer 21. 

De overige gedeeltes van de straat zijn dan (weer) berijdbaar. 

Uw woning blijft te voet en met de fiets aan de hand 

bereikbaar. Wij verzoeken u tijdens werkzaamheden bij u 

voor de deur en/of inrit in fase 3, uw auto elders te parkeren.  

 

Veiligheid tijdens onze werkzaamheden 

Om uw en onze veiligheid te waarborgen worden er 

afzettingen geplaatst. Wij verzoeken u met klem deze 

maatregelen te respecteren. Betreden van ons werkterrein 

achter de afzetting is voor uw eigen risico. De hulpdiensten 

zijn op de hoogte van onze werkzaamheden en afzettingen 

en hebben altijd toegang. 



    
 

 

Afval Twente Milieu 

Uw afval wordt conform de reguliere planning van Twente Milieu ingezameld. Wij vragen u uw container tijdens de 

uitvoering te plaatsen aan de Haverweg of de Woltersweg. Is dit lastig voor u? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dit 

dan voor u verzorgen.  



    
 

Verduurzamen van de wijk 

Zoals u in de nieuwsbrief van de gemeente Hengelo heeft kunnen lezen, wordt het regenwater gescheiden (afgekoppeld) van 

het huishoudelijk afvalwater. Wij willen in dit project, ook graag de wijk verduurzamen. Dit doe we door bijvoorbeeld een 

aantal regenwateraansluitingen (regenpijpen) van uw woning af te koppelen. Hier heeft u een tijd terug in de nieuwsbrief 

een keuzeformulier voor ontvangen. Indien u het keuzeformulier uit de nieuwsbrief al heeft ingediend, dan neemt Heijmans 

Infra t.z.t. contact met u op. Indien u dit nog niet heeft gedaan vernemen wij graag alsnog wat uw keuze is.  

 

Contact 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen en of heeft u specifieke bereikbaarheidswensen? Dan kunt u contact 

opnemen met de omgevingsmanager van Heijmans, Mark Christenhusz, hij is te bereiken via telefoonnummer  

06-53549311 of via E-mail mchristenhusz@heijmans.nl 
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