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Herinrichting Boekeloseweg te Hengelo – Fase 3 

 
 
WAT GEBEURT ER? 
In opdracht van de gemeente Hengelo voert de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) werkzaamheden uit aan de Boekeloseweg en 
aansluitende wegen Wethouder Kampstraat, Havenstraat en Ketelmakerij. De werkzaamheden bestaan uit aanbrengen van nieuwe 
riolering, aanbrengen van nieuwe elementen- en asfaltverhardingen en groenwerkzaamheden. Op dit moment zijn we fase 2 aan 
het afronden en in deze brief willen we u informeren over de volgende fase. 

 
 
WANNEER GEBEURT HET? 
De werkzaamheden voor de volgende fase starten op woensdag 31 maart 2021, zie rood gearceerde deel in de kaart op de 
achterzijde van deze brief. Afhankelijk van de weers- en onvoorziene omstandigheden zijn de totale werkzaamheden begin mei 
2021 gereed.  
 
Eind april is er nog een keer een moment dat u een dagdeel helemaal niet bereikbaar bent met auto’s en vrachtauto’s e.d. i.v.m. 
het aanbrengen van de deklaag. Dit gebeurt in 1x vanaf de Laan Hart van Zuid tot aan de Binnenhavenstraat. Hiervoor moet de 
gehele Havenstraat worden afgesloten. Wanneer dit gebeurt wordt nog nader en tijdig aan u doorgegeven. 

 
 
BEDRIJVEN OUDE BOEKELOSEWEG: UW BEREIKBAARHEID VANAF WOENSDAG 31 MAART 2021 
Vanaf woensdag 31 maart is de Havenstraat, vanaf de Oude Boekeloseweg tot de Binnenhavenstraat afgesloten. Dit betekent voor u 
dat u bereikbaar blijft vanaf de Laan Hart van Zuid (zie blauwe pijl op de kaart achterzijde). Aan u het verzoek om dit te communiceren 
met uw klanten, leveranciers, transporteurs e.d. Ook wordt hiervoor extra bebording geplaatst op de kruising Laan Hart van Zuid / 
Breemarsweg en op de kruising Haaksbergerstraat / Breemarsweg om aan te geven dat jullie bereikbaar zijn vanaf de Laan Hart van 
Zuid. 

 
Omdat de Havenstraat afgesloten wordt voor verkeer wordt er een omleiding ingesteld via de Laan Hart van Zuid, Diamantstraat, 
Haaksbergerstraat en Breemarsweg (en vice versa), e.e.a. wordt middels bebording aangegeven. 

 
 
UW VEILIGHEID 
Uiteraard denken we aan uw veiligheid door waarschuwingen, omleidingen en afzettingen te plaatsen. Neemt u deze maatregelen in 
acht. Betreding van het werkterrein achter de afzetting is voor uw eigen risico. Aanliggende percelen blijven voor hulpdiensten altijd 
bereikbaar. 

 
 
CONTACT MET DE AANNEMER, DE TWW 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw uit Oldenzaal (www.tww.nl). Voor vragen over uw 
bereikbaarheid, laden / lossen bij uw perceel of voor meer informatie kunt u de uitvoerder van de TWW persoonlijk benaderen. De 
uitvoerder is Rob Scholten, tel. 06 – 53 35 75 36, per e-mail r.scholten@tww.nl.  
 

 

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING 
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