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Maart 2022 

AANKOMENDE WERKZAAMHEDEN BRINKSTRAAT EN 

MOLENSTRAAT (FASE 4) 

 
WAT GAAN WE DOEN 
Nu fase 3 voor het grootste gedeelte klaar is volgt fase 4. Dit betreft 
de Brinkstraat vanaf de Marktstraat tot en met ons projectpand op 
de hoek van de Beekstraat, en de Molenstraat vanaf de Nieuwstraat 
tot de Markt. 
 
De cortenstalen plantenbakken in de Nieuwstraat zijn geplaatst en 
worden straks gevuld met vrolijke planten en bloemen. Dit deel van 
de binnenstad krijgt hiermee een mooie en groene aanblik. De 
Molenstraat wordt opnieuw bestraat met rode stenen (zoals in de 
Nieuwstraat) en er komen nieuwe goten voor de opvang van het 
hemelwater. In de kruising Brinkstraat/Marktstraat leggen we een 
nieuwe rioolaansluiting aan richting de Telgen. Verder wordt de 
Brinkstraat net als de Molenstraat opnieuw ingericht met rode 
stenen en een hemelwaterafvoer.   
 
WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN  
De werkzaamheden starten op maandag 14 maart 2022 en duren 
volgens de planning tot vrijdag 29 april. 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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