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Rioolvervanging en herstraten 

Oranjebuurt 

Dinsdag 28 augustus a.s. hervatten wij de werkzaamheden aan de Marijkestraat fase 1 te Delden. Dit 

heeft consequenties voor uw bereikbaarheid. In deze brief brengen wij u op de hoogte over wat dit 

precies in houdt. 

Marijkestraat fase 1 

Zoals gezegd starten wij dinsdag 28 augustus 

met de werkzaamheden aan de Marijkestraat. 

Dit betekent dat de oude voetpaden/rijplaten 

aan de Marijkestraat fase 1 worden verwijderd 

en voorzien wordt van nieuwe bestrating. 

Tevens wordt de puinbaan geprofileerd zodat 

de nieuwe goot kan worden aangebracht. 

Naderhand worden het nieuwe straatzand en 

de straatstenen in de rijbaan aangebracht. 

Hiernaast in figuur 1 is, in het groen, het 

werkgebied van Marijkestraat fase 1 

weergegeven.  

Wat betekent dit voor u 

Grenst uw woning aan deze fase, dan heeft 

dit gevolgen voor u. Zo is het niet meer 

mogelijk om uw auto op het oprit of voor uw 

deur neer te zetten, u zult uw auto daarom de 

komende periode elders moeten parkeren. 

Verder verzoeken wij u om uw auto 

dinsdagochtend voor 7:15 uur buiten het 

werkgebied te plaatsen. Het vrij te houden 

werkgebied waar wij dinsdag starten met 

bestratingswerkzaamheden betreft hier dus 

de Marijkestraat vanaf de St. Annabrinkstraat 

tot Marijkestraat huisnummer 37. Een 

mogelijkheid om uw auto te parkeren zou 

bijvoorbeeld aan de St. Annabrinkstraat of 

verderop in de Marijkestraat kunnen zijn.  

Figuur 1, in het groen gearceerd gebied is het desbetreffende werkgebied 
weergegeven 
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Vragen/klachten/opmerkingen 

U kunt de voortgang van de werkzaamheden straks buiten en via de informatiekanalen volgen. Heeft u 

vragen, neem dan contact op met Wegenbouw Lansink. Dit kan heel eenvoudig, op de volgende 

manieren: 

• Met omgevingsmanager Chris Kraesgenberg kunt u een afspraak maken om zaken als 

bereikbaarheid en omleidingsroutes te bespreken. Hij is bereikbaar op: 06 – 11 48 15 48; 

• Tijdens de hele uitvoeringsperiode kunt u contact opnemen met de uitvoerder, Geerhard Roessink. 

Hij is dagelijks op het werk aanwezig. Hij is bereikbaar op: 06 – 30 85 23 41; 

• Natuurlijk kunt u ook onze medewerkers aanspreken als zij in uw straat aan het werk zijn;  

• Mail naar oranjebuurt@lansink-wegenbouw.nl. Wij nemen, indien gevraagd, contact met u op;  

Veelgestelde vragen 

Waar laat ik de afvalcontainer? 

Als uw woning of bedrijf tijdelijk niet bereikbaar is voor een vuilniswagen, kunt u uw vuilcontainer op de 

ophaaldag voor 07.30 uur buiten het werkgebied verzamelen. Het is wel belangrijk dat deze locatie dus 

goed bereikbaar moet zijn voor de vuilniswagen. Een goede locatie voor de afvalcontainer is 

bijvoorbeeld aan de St. Annabrinkstraat ter hoogte van huisnummer 56. Voor vragen met betrekking tot 

het ophalen van de minicontainers kunt u contact opnemen met Twente Milieu, telefoonnummer 0900-

8520111. 

 

Kunnen de hulpdiensten mij nog wel bereiken? 

Uw veiligheid staat voor op! Alle panden blijven daarom altijd bereikbaar voor politie, brandweer en 

ambulance. De brandweer houdt ook toegang tot hulpmiddelen als bluskranen en riolering. 

Wat is de planning? 

Benieuwd naar onze planning? Op onze projectwebsite is de actuele planning weergegeven, surf naar  

www.lansink-wegenbouw.nl/projecten/oranjebuurt of scan onderstaande QR-code in. 
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