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Herinrichting Boekeloseweg te Hengelo 
 
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.  
 
WANNEER GEBEURT HET? 
De werkzaamheden starten op maandag 2 november en worden in gedeeltes uitgevoerd. Afhankelijk van de weers- en 
onvoorziene omstandigheden zijn de totale werkzaamheden begin april 2021 gereed. De werkzaamheden worden in fases 
uitgevoerd. 

 
UW BEREIKBAARHEID TIJDENS FASE 1 
Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. 
Om uw bereikbaarheid te waarborgen voeren we de 
werkzaamheden in 4 fasen uit (zie voor de fasering het 
kaartje op de achterzijde van deze brief). Het verkeer wordt 
per deel middels bebording omgeleid. 
 
Het meest ingrijpende qua bereikbaarheid is tijdens fase 1. 
Dan wordt de Boekeloseweg tot met aansluiting van het hofje 
opgebroken (zie rood gearceerde deel in het kaartje 
hiernaast).  
 
Het hofje is in deze periode (02.11.2020 t/m 18.12.2020) via 
de andere kant bereikbaar, zie de groene strepen op het 
kaartje hiernaast. Let op; deze toegang en uitgang wordt 
ingesteld als één-richtingsweg, dit 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 en het hofje 
wordt bereikbaar gehouden via een doorsteek (zie rode streep op het kaart hiernaast) 

 
AFVALINZAMELING 
Het huishoudelijk afval wordt ingezameld conform de normale planning. Tijdens de 1e fase dienen de bewoners van het hofje hun 
container te plaatsen aan de Wethouder Kampstraat. Mocht dit erg lastig zijn, neem dan contact met onze uitvoerder. Onze uitvoerder 
zet dan uw container op de avond voor de inzameling aan het einde van uw inrit of stoep klaar. Wij brengen uw container naar de 
daarvoor bestemde plek en zetten hem na lediging weer op uw inrit of stoep. Bedrijven moeten hun afvalinzamelaar(s) informeren 
over eventuele gewijzigde routes.  
 
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 Nico Loohuis, tel. 06 – 53 78 29 36, per e-mail n.loohuis@tww.nl.  
 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING

FASE WEGVAK PERIODE VAN / TOT 

1 Boekeloseweg – deel Breemarsweg tot zijstraat Boekeloseweg 02.11.2020  t/m  18.12.2020 

2A Boekeloseweg – deel zijstraat Boekeloseweg tot Weth. Kampstraat 04.01.2021  t/m  05.02.2021 

2B Wethouder Kampstraat tot Laan Hart van Zuid 08.02.2021  t/m  26.02.2021 

3 Ketelmakerij en Havenstraat 01.03.2021  t/m  01.04.2021 
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