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Rioolvervanging en herstraten 

Oranjebuurt 

Afgelopen maandag 30 april zijn wij gestart met de werkzaamheden aan de St. Annabrinkstraat fase 2 

te Delden. In deze fase vinden een aantal speciale werkzaamheden plaats en middels deze brief 

brengen wij u op de hoogte over wat dit precies in houdt. 

Speciale werkzaamheden 

Econsultancy heeft in opdracht van 

gemeente Hof van Twente een nader 

bodemonderzoek uitgevoerd aan de Sint 

Annabrinkstraat te Delden. Uit het nader 

bodemonderzoek is gebleken dat in de 

kruising St. Annabrinkstraat-Beatrixstraat 

sprake is van een niet ernstige 

bodemverontreiniging. Het advies van 

Econsultancy is om deze vervuilde grond 

tijdens de reconstructie toch te verwijderen.  

Dit advies is aangenomen en deze  

vervuilde grond wordt a.s. woensdag en 

donderdag verwijderd. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd door NTP infra. De 

vervuilde grond wordt ontgraven en 

afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Wat betekent dit voor u 

Het werkvak is al afgezet in verband met de werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie. U hoeft 

geen extra maatregelen te treffen dan welke u nu al getroffen heeft in verband met onze 

werkzaamheden voor de reconstructie in de St. Annabrinkstraat. Het te saneren gebied wordt afgezet 

met bouwhekken en de vervuilde grond wordt meteen afgevoerd. Op deze manier kunt u als 

aanwonende niet in aanraking komen met de vervuilde grond. De vervuiling bevindt zich diep in de 

fundering van de weg waardoor aanraking met deze vervuilde grond ook in het verleden niet mogelijk 

is geweest.   

U kunt uw auto, zoals ook eerder aangegeven, buiten het werkvak blijven parkeren. Wij verzoeken u 

om uw auto, wanneer deze niet in de parkeervakken staat geparkeerd, gedeeltelijk op de trottoirband/ 

voetpad te parkeren. Let daarbij wel op dat het voetpad bereikbaar moet blijven voor mindervaliden.  

 

 

Figuur 1, in het zwart gearceerde gebied is het de vervuilde grond in het 
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 Bernhardstraat of aan de St. Annabrinkstraat voor de woning met huisnummer 34. 

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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