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Beste meneer/mevrouw,
Binnenkort starten de werkzaamheden aan de Deurningerstraat (tussen de Oldenzaalsestraat en
de rotonde Sloetsweg). In deze brief informeren wij u over de start van de herinrichting en wat de
werkzaamheden voor u betekenen.
Wat gaat er gebeuren?

De Deurningerstraat krijgt grotendeels vrijliggende fietspaden. Het gedeelte tussen M.A. de Ruyterstraat en Schaepmanstraat krijgt fietssuggestiestroken, op dat gedeelte is er
onvoldoende ruimte beschikbaar om vrijliggende fietspaden
aan te leggen. Met de uit te voeren maatregelen verbetert
de verkeersveiligheid en de doorstroming. Daarnaast vernieuwen we het vuilwaterrioolstelsel, waarbij ook een nieuw
regenwaterriool wordt aangelegd. Tot slot versterken we de
groenstructuur door aanplant van extra bomen.

Afvoer van regenwater

Het klimaat verandert. Het regent steeds harder en vaker.
Maar we krijgen ook steeds vaker te maken met hitte en
droogte. Op deze veranderingen bereiden wij ons voor. Zo
gaan wij in uw straat een extra rioolstelsel aanleggen voor
de afvoer van regenwater naar de vijver achter het Avila
college. Het regenwater wordt daardoor gescheiden van het
huishoudelijk afvalwater (dat noemen we “afkoppelen” van
regenwater).
Uw perceel
U kunt meehelpen om de wateroverlast te verminderen
door het regenwater van uw perceel vast te houden in uw
tuin of ook af te voeren via het nieuwe regenwaterriool. Bij
aanvang van de werkzaamheden in uw deel van de straat

gaan wij daarover graag met u in gesprek, want ook u kunt
helpen met het afkoppelen. Samen bekijken we hoe wij het
regenwater van uw woning kunnen afkoppelen.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

De nutsbedrijven starten 25 januari met de werkzaamheden.
De gas- en waterleidingen in het trottoir (tussen de rotonde
en de MA de Ruyterstraat) worden vervangen. Aannemer
Siers voert deze werkzaamheden uit, zij informeren u verder.
De aannemer die de werkzaamheden voor de gemeente
uit gaat voeren is Heijmans Infra uit Hengelo. Zij starten op
22 januari o.a. met het kappen van de bomen en de aanleg
van een regenwaterriool richting de Tichelwerk vijver. Van
Heijmans ontvangt u te zijner tijd meer informatie over de
werkzaamheden in uw deel van de straat.

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 fotograferen we diverse gebouwen aan 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 van Vermeer
Expertise een brief met nadere informatie hierover.

Meer informatie

Aanvullende informatie over het project, zoals het definitieve
ontwerp en de faseringskaart van de werkzaamheden vindt
u op www.hengelo.nl/deurningerstraat.

Hebt u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt
u contact opnemen met de omgevingsmanager van Heijmans,
Mark Christenhusz, hij is te bereiken via telefoonnummer (06) 53
54 93 11 of via e-mail mchristenhusz@heijmans.nl.
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