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HERINRICHTING ANTHONIUSSTRAAT HENGELO 

WAT GAAT ER GEBEUREN? 
In opdracht van de Gemeente Hengelo werken wij, TWW, aan de herinrichting van de Anthoniusstraat. 
De riolering wordt vernieuwd en een gedeelte van het riool wordt gerelined. 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 het ongemak. Naast de rioolwerkzaamheden worden er ook 
nieuwe bomen en groenvakken aangebracht.  

De Anthoniusstraat en de Karelstraat zijn straten met karakter. En dit blijft! De loopstroken voor de woningen 
zijn te herkennen doordat de stenen in een ander verband worden aangebracht. Voor elke voordeur wordt de 
“deurmat” weer teruggelegd met vrijkomende natuursteenkeien of oude waaltjes. Een duurzame keuze! 

WANNEER GEBEURT HET? 
Op maandag 26 september starten we met de werkzaamheden. Om de hinder voor de omgeving zo beperkt 
mogelijk te houden voeren we het werk in meerdere fasen uit (zie overzichtskaartje van de fasen op de 
achterzijde). 

Gedurende de werkzaamheden is het 
aangegeven werkvak afgesloten. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid. 
Uw woning blijft tijdens de 
werkzaamheden te voet bereikbaar.  

Als gevolg van onwerkbare weersomstandigheden (winterperiode) kan het voorkomen dat de planning 
uitloopt. Als dit gebeurt, dan wordt u uiteraard op de hoogte gesteld.  

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.  

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 

FASE PERIODE 

1 Maandag 28 september 2022 t/m begin november 2022 

2 Medio oktober 2022 t/m medio november 2022 

3 Medio november 2022 t/m medio december 2022 

4A Medio oktober 2022 t/m medio november 2022 

4B Medio januari 2023 t/m medio februari 2023 

5A Medio januari 2023 t/m begin februari 2023 

5B Januari 2023 

mailto:n.loohuis@tww.nl


                         
 
 

 
 

 
 

TWW | Azelosestraat 115 | 7621 BA Borne 
T. 0541-572311| www.tww.nl | info@tww.nl 

 

Figuur 1: werkvak Anthoniusstraat 


