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HERINRICHTING ANTHONIUSSTRAAT HENGELO 
 
 
WE ZIJN BEGONNEN 
Op maandag 26 september zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Anthoniusstraat. Samen maken we 
de Anthoniusstraat (nóg) mooier. Wel hebben we in de ochtend hinder van geparkeerde auto’s in de straat. 
Onze vraag aan u is of u rekening wilt houden met het parkeren van uw auto.  
 
RELINEN 
In de vorige bewonersbrief is er uitgelegd wat relinen is. Dit gaat volgende week gebeuren. Weet u het nog? 
Voor het gemak hierbij de uitleg: “Daar waar wordt gerelined gaan wij geen nieuw riool aanbrengen! Hier blijft 
het riool namelijk liggen. Relinen is het versterken van een rioolbuis met een kunststof kous. Hierdoor hoeven 
we het riool niet te vervangen, breken we de weg niet open én gaat de levensduur van het riool langer mee. Dit 
relinen vindt plaats in de week van 10 oktober. Dit kan geuroverlast veroorzaken. Onze excuses voor dit 
ongemak”. 
 

WANNEER GEBEURT HET? 
Wij vragen u om van maandag 10 oktober, 06:00 uur tot vrijdagavond 14 oktober 21:00 uur uw auto niet in 
ons werkgebied te parkeren. Woensdag 12 oktober is de meest hectische dag. Op deze dag is de 
daadwerkelijke relining. Dit werk wordt uitgevoerd door Aarsleff leidingrenovatie. In de tweede brief die u 
heeft ontvangen wordt de uitvoering verder uitgelicht.  
 
Het werkgebied is op de achterzijde van deze brief in het blauw weergegeven. Indien u uw auto in deze 
periode wilt gebruiken, dan verzoeken wij u om deze tijdig buiten het werkgebied te parkeren. Uw woning blijft 
tijdens de werkzaamheden te voet of met de fiets gewoon bereikbaar.  
 

AFVALINZAMELING 
Het huishoudelijk afval wordt ingezameld conform de normale planning. U plaatst uw container net buiten het 
werkterrein of in de meest nabijgelegen zijstraat, daar waar de vuilniswagen kan komen. Mocht dit erg lastig zijn, 
zet dan uw container op de avond voor de inzameling aan het einde van uw inrit of stoep klaar. Wij brengen uw 
container naar de daarvoor bestemde plek en zetten hem na lediging weer op uw inrit of stoep. Bedrijven moeten 

hun afvalinzamelaar(s) informeren over eventuele gewijzigde routes.  
 
UW VEILIGHEID 
Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. TWW doet er alles aan om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht met waarschuwingen en afzettingen en 
mogelijke verkeersbegeleiding. Maak gebruik van de omleidingsroute, voor uw en onze veiligheid en om 
schade te voorkomen. Aanliggende percelen blijven voor hulpdiensten altijd bereikbaar. 

 
CONTACT 
De uitvoerder is degene die u persoonlijk kunt benaderen voor uw vragen of voor meer informatie. De 
uitvoerder van het werk is Arjan Reerink. U kunt hem bereiken via 06 – 39 83 58 20 of a.reerink@tww.nl    

 
WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING
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         Te relinen riool 
                       

            Werkgebied         
                                 


