
Stand van zaken werkzaamheden Marskant - 
Deldenerstraat
Alle werkzaamheden binnen fase 1 verlopen volgens plan-
ning. De afgelopen twee maanden zijn  bestaande verhardin-
gen verwijderd en werd er gewerkt in de ondergrond. Werk-
zaamheden  aan alle kabels en leidingen (gas, water, elektra 
en datakabels) zijn in volle gang. Daarnaast is een deel van 
het eerste nieuwe riool aangebracht vanaf de Brugstraat 
richting de Deldenerstraat.  Onlangs zijn 
wij gestart met het aanbrengen van de 
nieuwe bestrating in de voetpaden langs 
de Marskant, aan de zijde van het poli-
tiebureau. Kortom veel werk verzet en 
langzamerhand komt de nieuwe inrich-
ting steeds meer in beeld.  

De werkrichting bij het aanbrengen van 
het nieuwe riool en de nieuwe bestrating 
binnen fase 1 is als volgt: 
•  Op de Marskant > vanaf de Brugstraat 

richting de Deldenerstraat.  
•  Op de Deldenerstraat > vanaf de zijde 

van het Mitchamplein richting de 
 Langestraat. 

Op onderstaande afbeelding is naast de hoofdfasering van 
dit werk (fase 1 en 2) ook de bovengenoemde werkrichting 
weergegeven. 
Ook de locatie van de aankomende ontwikkelingen op het 
terrein naast de Marskant staan op deze afbeelding weer-
gegeven. Meer hierover leest u verderop in deze brief.

Werkzaamheden
Mitchamplein, Marskant en 
laatste deel van de Deldenerstraat

Beste heer/mevrouw 

Op 10 mei startten de werkzaamheden aan de Deldenerstraat en Marskant. We zijn nu twee maan-
den verder er is een heleboel gebeurd. In deze nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken 
en andere ontwikkelingen in de omgeving.
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FASERING & PLANNING  

Fase 1  -  
Realisatie vanaf mei tot nov. 2021 
 
Fase 2  -  
Realisatie vanaf nov 2021 tot juli 2022 



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 of 
Willemstraat > 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) 



Bouwvak
In week 31 en 32, vanaf 31 juli tot en met 15 augustus 2021, 
worden er geen werkzaamheden uitgevoerd in verband met 
de bouwvakvakantie. Voorafgaand aan deze twee weken 
zorgt Strukton voor een terrein dat er netjes en opgeruimd 
bij ligt. Vanaf 16 augustus 2021 worden de werkzaamheden 
weer vervolgd. 

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. 

Contact bij werkzaamheden binnen fasen 1 & 2
Wilt u meer weten over het project of heeft u vragen? Neemt 
u dan gerust contact met ons op:

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

Ontwikkelingen nieuwe woonwijk aan de 
Marskant
De gemeente Hengelo is op dit moment, samen met aanne-
mer NTP, bezig met de voorbereidingen voor woningbouw 
op de locatie Marskant. Deze voorbereidingen bestaan uit 
grondsanering, sloopwerkzaamheden en het daarna bouwrijp 
maken van de bouwlocatie.De uitvoering start in het najaar 
waarbij geen stremmingen voor het verkeer zullen zijn.
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met Omgevingsmanager Henk Bos van NTP. Hij is 
tijdens de uitvoering 24/7 telefonisch en per mail bereikbaar. 
Heeft u nu al vragen, stuur uw mail naar h.bos@ntp.nl.

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 te veroorzaken. Hierbij staat de veiligheid en 
bereikbaarheid centraal. Om de werkzaamheden zo goed en 
veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij uw medewerking 
door: 
 • de (verkeers)afzettingen intact te laten; 
 •  eventuele aanwijzingen van onze medewerkers op te 

volgen. 

Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en ver-
wachten u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bouwteam 

Kevin Boonk  
Omgevingsmanager Strukton

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.


