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Januari 2022 

AANKOMENDE WERKZAAMHEDEN NIEUWSTRAAT (FASE 2) 

 
WAT GAAN WE DOEN 
In opdracht van de gemeente Hengelo gaan wij, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, beginnen 
met de uitvoerende werkzaamheden in de binnenstad. We starten aan beide kanten van de 
Nieuwstraat: van de Enschedesestraat tot en met de B.P Hofstedestraat en van het Stationsplein tot 
de Molenstraat. Op de achterzijde van deze brief vindt u de faseringstekening.  
 
Wat is Fase 2 
Fase 2 van ons project is een deel van de Nieuwstraat. Zie ook het kaartje op de achterzijde van deze 
brief. We passen in de Nieuwstraat de regenwaterafvoer aan. Er komt een nieuwe lijngoot in de 
straat die het regenwater afvoert naar het nieuwe Martkplein. Hierdoor gaat het schone water niet 
rechtstreeks het riool in, maar kunnen we het straks bijvoorbeeld gebruiken voor de beplanting op 
het nieuwe Marktplein. Ook de regenpijpen aan de straatzijde worden afgekoppeld van het riool. 
Verder komen er diverse groenvakken in het winkelgebied en gaan we de straat opnieuw inrichten 
met rode gebakken stenen, zoals we bijvoorbeeld in de Enschedesestraat ook hebben gedaan. In 
verband met de tijdelijke opstelling van de warenmarkt zullen de groenvakken in het gedeelte 
Molenstraat/Stationsplein in een latere fase worden aangebracht. 
 
WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN  
De werkzaamheden starten op maandag 10 januari 2022 en duren volgens de planning tot vrijdag 18 
februari. Wij zijn om 06:45 uur aanwezig en zijn aan het werk van 07:00 uur tot 15:45 uur.  
 

Aanvullende informatie over het project, zoals het definitieve ontwerp met de locatie van de 
plantvakken kunt u vinden op:  
https://www.hengelo.nl/Inwoners/Projecten-en-plannen/Binnenstad/Hengelo.nu 
 
UW VEILIGHEID 
Uiteraard denken wij aan uw veiligheid door het instellen van omleidingen en het plaatsen van 

waarschuwingen en afzettingen. Om onveilige situaties te voorkomen, verzoeken wij u deze in acht 

te nemen. Betreding van het werkterrein is vanwege uw eigen veiligheid niet toegestaan, tenzij 

anders overeengekomen met Dusseldorp. De hulpdiensten zijn ten behoeve van de bereikbaarheid 

op de hoogte van onze werkzaamheden. 

 

VRAGEN? ONZE OMGEVINGSMANAGER HELPT U GRAAG  

Met vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij Wim de 

Lang, de omgevingsmanager van Dusseldorp. Hij is bereikbaar via e-mail 

w.delang@dusseldorp.nu of telefonisch via 06 - 22 75 27 95. 

 

 

 

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING 
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