
Wat gaat er gebeuren?
De openbare ruimte wordt vernieuwd. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd door aannemer Strukton. Wat gaan we 
precies doen?
•  het huidige riool wordt vernieuwd en er wordt een nieuw 

regenwaterriool aangelegd; 
•  de huidige bestrating en asfaltverharding worden ver-

nieuwd;
•	 	aanleg	vrijliggende	fietspaden	en	aanleg	van	de	F35	tot	en	

met het Mitchamplein;

•  vernieuwen van het parkeerterrein op het Mitchamplein;
•  vervangen en vernieuwen van de verkeerslichten en straat-

verlichting;
•  aanleg van nieuwe beplantingsvakken met bomen en 

vergroten hoeveelheid groen.

Waar en wanneer vinden werkzaamheden 
plaats? Zie kaart op pagina 2.
Het	project	is	opgedeeld	in	3	fasen.	Dit	is	gedaan	om	de	
benodigde werkzaamheden uit te voeren, de bouwhinder te 
beperken en de duur van de uitvoering zo kort mogelijk te 
houden. De fasering van het totale werk met bijhorende 
planning ziet u hiernaast. Door omstandigheden kan er 
gedurende het project afgeweken worden van de planning/
fasering, maar dat laten wij u vooraf weten. 

Op maandag 10 mei 2021 starten de werkzaamheden in 
fase 1a. Bij de start van de werkzaamheden worden alle 
huidige verhardingen verwijderd. Daarna wordt er gestart met 
werkzaamheden aan kabels en leidingen en het riool. Aanlig-
gende percelen blijven hierbij te allen tijde toegankelijk over 
de puinbaan die ontstaat nadat de bestaande bestratingsma-
terialen zijn verwijderd. Percelen blijven bereikbaar voor laden 
en lossen, hulpdiensten en vuilophaaldiensten. Alle panden en 
percelen worden altijd, minimaal te voet, bereikbaar gehouden 
met bestrating of met tijdelijke loopschotten. 

Werkzaamheden
Mitchamplein, Marskant en 
laatste deel van de Deldenerstraat

Beste meneer/mevrouw, 

We zijn er uit! De uitvoering van het project “Reconstructie Deldenerstraat, deelgebied 2” kan be-
ginnen. De voorbereidende werkzaamheden zijn bijna afgerond. Vanaf 10 mei aanstaande gaat de 
schop de grond in. Het laatste deel van de Deldenerstraat (vanaf de Tuindorpsstraat tot en met de 
Langestraat, het Mitchamplein, de Marssteeg en de Marskant (vanaf de Deldenerstraat tot en met 
de Brugstraat) worden vernieuwd. In deze nieuwsbrief leest u meer over de uitvoering, de planning,  
de fasering en de contactgegevens van aannemer Strukton. 

april 2021

F A S E R I N G  &  P L A N N I N G  
B i j  t o t a l e  w e r k

F a s e  1 a  

Straat: Marksant, Deldenerstraat
en Mitchamplein 

In uitvoering: vanaf 10 mei 2021 
t/m november 2021

F a s e  1 b  

Straat: Marksant, tussen de 
Willemstraat & Brugstraat

In uitvoering: juli 2021

F a s e  2

Straat: Mitchamplein, Deldener-
straat, Tuindorpstraat & Marssteeg

In uitvoering: november 2021 
t/m juli 2022

W e r k  i n  2 0 2 1

W e r k  i n  2 0 2 1  - 2 0 2 2

Infopunt



B e r e i k b a a r h e i d  F a s e  1 a
V a n a f  m e i  t / m  n o v e m b e r  2 0 2 1

BEREIKBAARHEID BIJ FASE 1a

• OV: lijndienst volgt omleiding via Bornsestraat / Molenweg 
Bushalte Mitchamplein, de Brink , Thiemsbrug komen hiermee 
tijdelijk te vervallen.
• Hulpdiensten, vuilophaal & laden en lossen voor ondernemers : 
altijd toegang door werkvak via puinbaan
• Parkeren op aangegeven             locaties via aangegeven route 
• Fietsers via omleidingen > niet door werkvakken! 
• Voetgangers: alle percelen blijven te voet bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden (via verharding of tijdelijk via loopschotten) 

Legenda
Route doorgaand verkeer

Route fietsverkeer 

Route laden en lossen + vuilophaal +
hulpdiensten  (doodlopend)P-terrein  

bereikbaar via 
Helmerstraat > NIET 

Via Marskant

P-terreinen bereikbaar via  
Deldenerstraat, zijde 

Thiemsbrug

P– terrein Mitchamplein 
bereikbaar via  Bankastraat 

DELDENERSTRAAT huisnr. 12 t/m 40  bereikbaar voor 
bevoorrading, toegang naar parkeerterrein en bij 

noodzaak . Alleen bereikbaar vanaf  zijde Thiemsbrug. 
LET OP! Wel doodlopend. 

Altijd 1 rijbaan beschikbaar over een puinbaan.

MARSKANT voor bevoorrading en bij noodzaak 
bereikbaar, vanaf zijde station. LET OP! Wel 

doodlopend. 
Altijd 1 rijbaan beschikbaar over een puinbaan.

Kunnen de hulpdiensten mij nog wel bereiken?
De veiligheid van bewoners binnen het projectgebied staat 
voorop! Alle panden blijven daarom altijd bereikbaar voor 
politie, brandweer en ambulance. Strukton onderhoudt 
het contact met alle hulpdiensten gedurende de 
uitvoering  van het werk.  Bij een calamiteit kan een 
hulpdienst altijd door het werkvak. 

Wordt mijn afval nog gewoon opgehaald?
Wanneer u uw afvalcontainer buiten de afgezette 
werkvakken plaatst, wordt uw afval op normale wijze 
opgehaald. Strukton onderhoudt het contact met de 
Twente Milieu gedurende de uitvoering van het werk 
omtrent het ophalen van de kliko’s.

F a s e  1 a  
In uitvoering: vanaf 10 mei 2021 

t/m november 2021

Omleiding F35

Omleiding F35
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	OV: lijndienst volgt omleiding via Bornsestraat/ Molenweg 
  Bushalte Mitchamplein, de Brink, Thiemsbrug zijde Deldener  
 straat komen hiermee tijdelijk te vervallen.
	Hulpdiensten, vuilophaal & laden en lossen voor ondernemers:     
 altijd toegang door werkvakvia puinbaan
	Parkeren op aangegeven             locaties via aangegeven route 
	Fietsers via omleidingen > niet door werkvakken! 
	Voetgangers: alle percelen blijven te voet bereikbaar tijdens de  
 werkzaamheden (via verharding of tijdelijk via loopschotten) 



Op het kruispunt Deldenerstraat - Marskant wordt een blok-
kade geplaatst zodat er geen doorgaand verkeer mogelijk is. 
De Deldenerstraat en Heemafstraat binnen fase 1A blijven 
bereikbaar over een puinbaan vanaf de zijde Thiemsbrug. 
De Marskant, Domineespad en Marssteeg blijven bereik-
baar over een puinbaan vanaf de zijde vanaf het politiebu-
reau. De reden hiervoor is dat we willen voorkomen dat er 
onnodig veel verkeer in ons werkvak terecht komt, waardoor 
eventuele onveilige situaties kunnen ontstaan. 

Werkzaamheden aan kabels en leidingen 
Naast bovengenoemde werkzaamheden wordt er ook 
ondergronds gewerkt aan kabels en leidingen (gas, water, 
elektra en datakabels). Deze werkzaamheden worden tege-
lijkertijd uitgevoerd zodat de overlast voor u zoveel mogelijk 
wordt beperkt. Deze werkzaamheden kunnen leiden tot 
geplande onderbrekingen. Hierover zullen de betreffende 
bewoners/bedrijven vooraf worden ingelicht door de nuts-
bedrijven. De uitvoerende aannemer van deze werkzaamhe-
den is de Siers Groep uit Oldenzaal. 

Schouwen van woningen 
Vanwege de werkzaamheden in de straat verwachten wij 
niet dat er schade ontstaat aan gebouwen in de omgeving. 
Toch willen wij graag diverse panden schouwen voordat de 
uitvoering van het project begint. Tijdens het schouwen fo-
tograferen wij diverse gebouwen in de straat. Op die manier 
kunnen wij onduidelijkheid over de oorzaak van mogelijke 
schade voorkomen. De schouw wordt uitgevoerd door een 
onafhankelijk bouwinspecteur van Vermeer Expertise BV. 
Welke gebouwen er worden geschouwd en op welke wijze 
(binnen- en buitenkant of alleen de buitenkant) is onder 
andere afhankelijk van de afstand tussen het pand en de 
werkzaamheden. Als uw pand in aanmerking komt voor een 
schouw, dan ontvangt u binnenkort (of heeft u reeds) van 
Vermeer Expertise een brief met nadere informatie hierover.

Afkoppelen van gebouwen
Bij de herinrichting van de Deldenerstraat is duurzaamheid 
een belangrijk uitgangspunt. Het scheiden van het regenwa-
ter van het huidige gemengde riool noemen we afkoppelen. 
Het afkoppelen gebeurt door de regenpijp aan de voorzijde 
van de woning los te koppelen van de riolering en met een 
aparte buis naar de straat te brengen. Daar wordt het regen-
water opgevangen in het nieuwe riool voor hemelwater dat 
wordt aangebracht. Dit nieuwe riool zorgt voor het opvangen 
van regenwater en voert het water af naar een watergang 
of sloot in de buurt. Hiermee wordt het water niet afgevoerd 
naar een rioolwaterzuivering, maar wordt het teruggegeven 
aan de natuur om bijvoorbeeld verdroging te voorkomen. 
We koppelen overigens alleen regenpijpen af omdat we dan 
zeker weten dat het regenwater schoon is.
Gemeente Hengelo heeft gekeken op welke plekken regenpij-
pen het beste kunnen worden afgekoppeld. Alleen de regen-
pijpen van panden die direct aan het voetpad grenzen komen 
in aanmerking om kosteloos te worden afgekoppeld binnen 
dit werk. De betreffende eigenaren ontvangen hierover nader 
bericht met de vraag of zij hieraan medewerking verlenen. 

www.hengelo.nl
Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Hengelo. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten ontleend worden.

Communicatie tijdens het project
Tijdens het project houden wij u via diverse kanalen op 
de hoogte van de werkzaamheden. Hieronder staan de 
verschillende kanalen omschreven die u van ons kunt 
verwachten: 
•  Infobrief: Wij houden de direct betrokkenen per brief op de 

hoogte over de voortgang, bereikbaarheid, omleidingsrou-
tes en eventuele wijzigingen in onze planning; 

•  Website: Via de website www.hengelo.nl/deldenerstraat 
vindt u alle beschikbare informatie omtrent de werkzaam-
heden en updates. 

Overlast en parkeren: 
U kunt tijdens de werkzaamheden (beperkte) hinder on-
dervinden in de vorm van geluidsoverlast en minder goede 
bereikbaarheid. Ook betekent dit dat u tijdelijk elders in de 
buurt moet parkeren wanneer we bij u voor de deur bezig 
zijn. Helaas is dit onvermijdelijk, wij hopen op uw begrip. 

Tot slot 
Met het hele bouwteam spannen wij er ons maximaal voor 
in om de werkzaamheden soepel te laten verlopen en zo 
min mogelijk overlast veroorzaken. Hierbij staat de veilig-
heid en bereikbaarheid centraal. Om de werkzaamheden 
zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij uw 
medewerking door: 
•  de (verkeers)afzettingen in acht te nemen en in tact te 

laten; 
•  eventuele aanwijzingen van onze medewerkers op te 

volgen. 
Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en 
verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bouwteam Deldenerstraat 

Kevin Boonk 
Omgevingsmanager 
Strukton 

Contact 
Wilt u meer weten over het project of heeft u vragen? 
Neemt u dan gerust contact met ons op.

Harry Scholtenhave, uitvoerder Strukton 
06 - 53 74 38 43. 
Harry is dagelijks op het werk aanwezig 
en het eerste aanspreekpunt voor u. 

Bij vragen kunt u ook per e-mail 
contact opnemen met Kevin Boonk, 
omgevingsmanager Strukton: 
kboonk@unihorn.nl 

Voor calamiteiten in het weekend of ‘s avonds kunt u 
contact opnemen met ons calamiteitnummer 
06 - 11 58 82 77.


