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Mei 2022 

AANKOMENDE WERKZAAMHEDEN: FASE 6 TELGEN 

WAT GAAN WE DOEN 
Fase 6 gaat binnenkort van start. Alleen in de steeg van de Telgen wordt het riool vervangen. We 
gaan eerst de goten aanbrengen en hierdoor zorgen we dat de buitenkant klaar is voor het 
straatwerk. Het straatwerk gaan we daarna in fases aan brengen. Vervolgens werken we in het 
midden aan de boomvakken. De bomen worden i.v.m. het plantseizoen aan het aan het einde van 
het jaar geplant. Om de straat tot die tijd toch mooi te maken zaaien we hier een tijdelijk mengsel in 
van vrolijke bloemenpracht. Ook krijgt de Telgen een nieuwe lijngoot voor de afvoer van het 
hemelwater. Dit water wordt hergebruikt voor de voeding van de bomen. Tenslotte brengen we de 
straat op hoogte en wordt de bestrating gelijk aan de bestrating van de Brinkstraat. Om de winkels 
bereikbaar te houden worden de in deze periode geplande werkzaamheden aan het Brinkplein 
uitgesteld tot eind augustus. 
 
De eerste contouren van de de nieuwe vijver op 
het Marktplein zijn al goed zichtbaar. De 
metamorfose van het marktplein is te volgen via 
onze live webcam:  

https://bouw.live/markt-hengelo/ 
Op de foto ziet u een overzichtsbeeld gemaakt 
door de webcam.  
 
WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN  
De werkzaamheden in fase 6 starten op maandag 
16 mei 2022 en duren volgens de planning tot 
vrijdag 24 juli. Wij zijn om 06:45 uur aanwezig en 
zijn aan het werk van 07:00 uur tot 15:45 uur.  
 

Aanvullende informatie over het project kunt u vinden op:  
https://hengelo.nu/project/marktplein-uitwerking-realisatie/  
 
UW VEILIGHEID 
Uiteraard denken wij aan uw veiligheid door het instellen van omleidingen en het plaatsen van 

waarschuwingen en afzettingen. Om onveilige situaties te voorkomen, verzoeken wij u deze in acht 

te nemen. Betreding van het werkterrein is vanwege uw eigen veiligheid niet toegestaan, tenzij 

anders overeengekomen met Dusseldorp. Hulpdiensten zijn op de hoogte van onze werkzaamheden 

en wijzigingen ten behoeve van de bereikbaarheid. 

 

VRAGEN? ONZE OMGEVINGSMANAGER HELPT U GRAAG  

Met vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij Wim 

de Lang, de omgevingsmanager van Dusseldorp. Hij is bereikbaar via e-mail 

w.delang@dusseldorp.nu of telefonisch via 06 - 22 75 27 95.  

 

 

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING 
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FASERINGSTEKENING 
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