
Werkzaamheden 
project Reconstructie 

Lansinkesweg -Industriestraat
In de Lansinkesweg en Industriestraat wordt vanaf 9 maart door TWW gewerkt aan een betere doorstroming 
voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Naast het instellen van eenrichtingsverkeer tussen de 
Lansinkesweg en het parkeerterrein van ROC, wordt in de Lansinkesweg ook het vuilwater-riool vervangen 
en wordt een regenwater-riool  toegevoegd voor afvoer van schoon water rechtstreeks naar de Berflobeek. 
De nieuwe inrichting maakt de straat niet alleen beter bestand tegen het klimaat, maar ook aantrekkelijker 
en veiliger. De verwachting is dat het project in de zomer 2020 wordt opgeleverd. TWW is de aannemer die 
in opdracht van gemeente Hengelo het project realiseert.

PLANNING PER FASE (CONCEPT)
Maandag 9 maart - vrijdag 27 maart FASE 1    Industrieplein tot Europatunnel

Maandag 30 maart - vrijdag 24 april FASE 2    Industriestraat vanaf Industrieplein
  tot parkeerterrein ROC 

Maandag 27 april - vrijdag 5 juni FASE 3A    Lansinkesweg tot Emmaweg   
  (wegvakzijde Lansinkveste)

Maandag 27 april - vrijdag 8 mei FASE 3B    Industriestraat vanaf hoofdingang 
  ROC tot Industrieplein (kant VDL)

Maandag 8 juni - vrijdag 3 juli FASE 4    Lansinkesweg tot Emmaweg   
  (wegvakzijde Brandweer)

Maandag 10 aug - vrijdag 11 sept FASE 5    Industriestraat van Optiek ter   
  Braak tot parkeerterrein ROC
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De voetpaden van de Industriestraat pakt de aannemer tussentijds aan.  Wij trachten de werkzaamheden uit te voeren volgens planning 
voor de gehele fase. Een planning is helaas niet hard te maken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden of onverwachte verrassingen in 
of boven de grond kan het werk uitlopen of juist inlopen. Dit communiceren we via een brief of in de tweewekelijkse update per e-mail.

Mede mogelijk gemaakt door:



BEREIKBAARHEID
Door het plaatsen van hekken zijn parkeerterreinen tijdelijk opgeheven of via een andere ingang te bereiken. Volg de gele borden 
om de tijdelijke inrit te bereiken. Nood- en hulpdiensten kunnen ook tijdens de werkzaamheden uw voordeur altijd bereiken. 
Uw afvalcontainers kunt u blijven plaatsen nabij de vaste plek. TwenteMilieu, Renewi en Suez zijn hierover ingelicht. Afsluitingen 
gelden voor al het verkeer met uitzondering van nooddiensten. Via gele omleidingsborden wordt men veilig omgeleid. Fietsers 
leiden we om of kunnen met de fiets aan de hand samen met voetgangers over het voetpad. De buslijnen 12, 53 en 59 leiden 
we om via Laan Hart van Zuid waar men ten hoogte van het winkelcentrum Esrein kan in- en uitstappen. 

HINDER VOOR EEN GOEDE ZAAK
Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen 
hinder met zich mee. Wij proberen het te beperken 
en waar mogelijk in gesprek te gaan met omwonenden 
en bedrijven om oplossingen te vinden waar problemen 
ontstaan. 

INFORMATIE
Mocht u naar aanleiding van deze factsheet vragen hebben dan 
aarzel niet om onze omgevingsmanager Karin Haase te bellen via 
06 - 4824 1455. Wilt u als ondernemer of bewoner een 
tweewekelijkse update per e-mail ontvangen dan geef dit 
via een mail aan naar karin@captandum.nl. 

WWW.TWW.NL
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