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April 2022 

AANKOMENDE WERKZAAMHEDEN:  FASE 5     

MARKTPLEIN (OOST) EN TELGEN 

WAT GAAN WE DOEN 
Fase 5 gaat binnenkort van start. Deze fase is opgesplitst in fase 5A (Telgen) en fase 5B (Marktplein 
Oost). We beginnen op maandag 25 april met fase 5A. Hier gaan we de riolering vervangen tot en 
met de kruising met het Marktplein, daarna gaan we weer opbouwen en plaatsen we een nieuwe 
lijngoot voor de afvoer van het hemelwater. Op maandag 2 mei starten we met fase 5B. Hier wordt 
geen riool gelegd. De straat brengen we op de juiste hoogte en we plaatsen een nieuwe lijngoot voor 
de afvoer van het hemelwater.  
 
Op maandag 2 mei starten we ook met het uitgraven van de 
de nieuwe vijver op het Marktplein. Deze komt naast de 
Brinktoren te liggen. Hiermee gaat de metamorfose van het 
Marktplein echt van start. 
 
Op de foto ziet u het eindresultaat van de Brinkstraat. De 
bomen worden in het najaar -geplant. Tot die tijd worden er 
tijdelijk vrolijke bloemen gezaaid.  
 
WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN  
De werkzaamheden in fase 5A starten op maandag 25 april 2022 en duren volgens de planning tot 
vrijdag 20 mei. Fase 5B start op maandag 2 mei en duurt naar verwachting tot vrijdag 20 mei. 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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