
Aan de bewoner (s) van 

De omgeving Hazelaarweg 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Geachte bewoner, 
 

 
Via deze brief willen wij u informeren over de start van de werkzaamheden met betrekking tot de 
herinrichting van een deel van de Hazelaarweg. Binnenkort starten wij met deze werkzaamheden. 
 
Wat gaat er precies gebeuren? 

In de Hazelaarweg wordt een nieuw drainage-riool aangelegd. De rijbaan en trottoirs worden 
opnieuw aangelegd. Ook worden er nieuw bomen (Essen) geplant in nieuw aan te leggen 

boomplantvakken.  
 
Wanneer beginnen de werkzaamheden ? 
De aannemer die de werkzaamheden voor de gemeente uit gaat voeren is Heijmans Infra uit 
Hengelo. Heijmans start maandag 20 september met de werkzaamheden. De werkzaamheden 
worden in 2 fasen uitgevoerd en zijn 5 november gereed. 
 

Wat betekent dit voor uw bereikbaarheid? 
Heijmans gaat starten met de werkzaamheden in de Hazelaarweg. Dit betekent dat vanaf 20 
september tot en met 29 oktober de hazelaarweg vanaf de kruising Berkweg tot en met de kruising 
met de Dennenbosweg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wij verzoeken u dan ook in deze 
periode uw auto elders te parkeren. Wij kunnen u hierbij verwijzen naar de openbare 
parkeerplekken nabij de kruising MA de Ruijterstraat-Dennenbosweg. 

Uw woning blijft te allen tijden te voet en /of met de fiets aan de hand bereikbaar. De bewoners 
aan de Dennenbosweg blijven bereikbaar via het fietspad dat aansluit op de Ir. M. Schefferlaan. 

Op 11 oktober starten we met de werkzaamheden aan de Dennenbosweg. Deze werkzaamheden 
zijn 5 november gereed. 
 



Hebt u nog vragen? 

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de 

omgevingsmanager van Heijmans, Mark Christenhusz, hij is te bereiken via telefoonnummer  
(06) 53 54 93 11 of via e-mail mchristenhusz@heijmans.nl 
 
 
Meer informatie 
Onderstaand het verkeersplan zoals in werking ten tijde van de werkzaamheden. 

Aanvullende informatie over het project, zoals het definitieve ontwerp kunt u vinden op 
https://www.hengelo.nl/Inwoners/Projecten-en-plannen/Hazelaarweg. 
 
 
 
 

 
Verkeersplan Werkzaamheden Hazelaarweg 
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