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Werkzaamheden herinrichting Deurningerstraat 
 

 

Inleiding 
In opdracht van de gemeente Hengelo voert Heijmans Infra werkzaamheden uit aan de Deurningerstraat en aansluitende 
weggedeelten Rotonde Sloetsweg en M.A. de Ruijterstraat. We vernieuwen het vuilwaterrioolstelsel, waarbij ook een nieuw 
regenwaterriool wordt aangelegd. Daarnaast krijgt de Deurningerstraat (grotendeels) vrij liggende fietspaden. 
 
De fasen 1 en 2 hebben we voor de bouwvak afgerond. Het verkeer vanuit de M.A. de Ruyterstraat kan weer rijden richting de 

Sloetsweg.  Met fase 3 gaan we verder waar we voor de bouwvak zijn gestopt.  Via deze brief informeren wij u graag over de 

resterende werken. 

 

Planning werkzaamheden Heijmans 

FASE LOKATIE UITVOERINGSPERIODE 

3 Deurningerstraat: M.A. de Ruijterstraat t/m huisnummer 19 17-08-2021 – oktober 2021 

4 Deurningerstraat: Huisnummer 19 tot Oldenzaalsestraat 17-08-2021 – oktober 2021 

 

Uitvoering fase 4 Deurningerstraat 

Dinsdag 17 augustus gaan we verder met fase 3 en starten we met fase 4. De  asfaltverharding van fase 4 wordt dan 

opgebroken. De woningen in fase 4 zijn dan niet meer met gemotoriseerd verkeer bereikbaar. Het gaat hierbij om het 

gedeelte van Deurningerstraat 19 tot aan de drempel bij de Oldenzaalsestraat.  

 

Bereikbaarheid Dr. Schaepmanstraat 

De Dr. Schaepmanstraat wordt vanaf dinsdag 17 augustus ook afgesloten aan de kant van de 

Deurningerstraat.  

Vanaf de Onze Lieve Vrouwestraat tot aan de Deurningerstraat wordt het éénrichtingsverkeer 

tijdelijk opgeheven. U kunt uw woning bereiken via de Sloetsweg en u kunt de Dr. 

Schaepmanstraat weer verlaten door de Onze Lieve Vrouwestraat. 

De Dr. Schaepmanstraat is erg smal voor verkeer in 2 richtingen. Wij willen de bewoners dan ook 

vragen om “Canadees te parkeren”(zie afbeelding). Dit zorgt voor iets meer ruimte op de rijbaan. 

 

Auto’s elders parkeren 

Wanneer uw woning is gesitueerd in Fase 3 of 4 verzoeken we u om vanaf maandagavond (16-06-2021) uw auto  niet binnen 

het werkgebied te parkeren, maar elders. 

U kunt dan bijvoorbeeld gebruik maken van de parkeergelegenheden 1 en 2 (z.o.z. situatietekening).   

 

Afval Twente Milieu 

Uw afval wordt conform de reguliere planning van Twente Milieu ingezameld. Wij vragen u uw container tijdens de 

uitvoering van fase 3 en 4 te plaatsen aan de Deurningerstraat ter hoogte van de MA de Ruijterstraat, aan de 

Deurningerstraat ter hoogte van de Oldenzaalsestraat en /of nabij de ondergrondse container bij het RIBW gebouw aan de 

Dr. Schaepmanstraat. Is dit lastig voor u? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dit dan voor u verzorgen. 

 

Veiligheid tijdens onze werkzaamheden 

Om uw en onze veiligheid te waarborgen worden er afzettingen en omleidingen geplaatst. Wij verzoeken u met klem deze 

maatregelen te respecteren. Betreden van ons werkterrein achter de afzetting is voor uw eigen risico. In noodgevallen is uw 

woning bereikbaar, de hulpdiensten zijn op de hoogte van onze werkzaamheden en afzettingen. 

 



    
 

Contact 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen en of heeft u specifieke bereikbaarheidswensen? Dan kunt u contact 

opnemen met de omgevingsmanager van Heijmans, Mark Christenhusz, hij is te bereiken via telefoonnummer  

06-53549311 of via E-mail mchristenhusz@heijmans.nl 

 

 

Situatietekening 
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