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Nieuwsbrief Rioolvervanging en 

herstraten Oranjebuurt 

Binnenkort starten wij, Wegenbouw Lansink, met het tweede gedeelte van onze werkzaamheden in de 

Oranjebuurt te Delden. Wellicht heeft u het al wel gemerkt dat de eerste werkzaamheden in de 

Oranjebuurt zijn gestart, namelijk die van de nutsbedrijven. Momenteel zijn nutsbedrijven bezig met het 

vervangen van leidingen en huisaansluitingen. Deze werkzaamheden staan los van de onze maar deze 

werkzaamheden zijn wel op elkaar afgestemd. De nutsbedrijven voeren eerst haar werkzaamheden uit 

waarna wij naderhand starten. Op deze manier lopen we elkaar niet in de weg en wordt voorkomen dat 

de nutsbedrijven net nieuw gerealiseerd straatwerk moet opbreken.  

Informatieavond 

Samen met de gemeente Hof van Twente organiseren wij een tweede informatieavond. Deze is bedoeld 

om u meer informatie te geven, met name als het gaat om de aard van de werkzaamheden en de 

bereikbaarheid. Tevens kunt u rustig de ontwerptekeningen en de planning bekijken. Hierbij 

benadrukken wij dat het ontwerp inmiddels is vastgesteld en omwille van de voortgang ook niet meer 

gewijzigd zal worden.  

 

De informatieavond vindt plaats op donderdag 15 februari van 17:00 tot 18:45 bij café De Boemel 

(sporthal De Reiger) te Delden. De informatieavond heeft een inloopkarakter, u kunt dus komen 

wanneer het u uitkomt. Medewerkers van Wegenbouw Lansink en de gemeente Hof van Twente zijn 

aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De gemeente hof van Twente gaat voor deelfase 2 een 

andere opzichter inzetten namelijk Peter Schalkwijk. Tijdens de informatieavond heeft u de mogelijk om 

kennis te maken met Peter Schalkwijk en het overige projectteam van gemeente Hof van Twente en 

Wegenbouw Lansink. 
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Planning 

Wij starten onze werkzaamheden op maandag 26 februari 2018. Ook nu worden deze gefaseerd 
uitgevoerd waarbij het gedeelte Bernhardstraat als fase 1 is aangewezen. Fase 1 is in de afbeelding 
hieronder rood gearceerd. Vanwege het vele verkeer dat gebruikt maakt van de Bernhardstraat stellen 
wij een omleiding in. 

 

De planning ligt momenteel ter goedkeuring bij de gemeente Hof van Twente. Op de informatieavond 
zal de definitieve planning komen te liggen en krijgt u de mogelijkheid deze in te zien. Wanneer de 
planning definitief is, zal deze ook op onze website worden gepubliceerd. 

Bereikbaarheid 

Aan het begin van elke fase informeren wij u over de bereikbaarheid van uw woning. Uw huis blijft altijd 

lopend en met de fiets bereikbaar. Soms vragen wij u uw auto ergens anders te parkeren. Daarover 

wordt u uiteraard op tijd geïnformeerd. Bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar, eventueel via een 

omleidingsroute. Wij kunnen helaas niet voorkomen dat u last ondervindt van onze werkzaamheden. 

Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken en u goed en tijdig te informeren. 
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Persoonlijk contact 

Omdat wij (soms) letterlijk bij u voor de deur aan de slag gaan willen wij u graag persoonlijk spreken. 

Zo horen wij uit eerste hand welke belangen u heeft, waar we rekening mee moeten houden, hoe u het 

liefst geïnformeerd wenst te worden en hoe wij u kunnen bereiken. We gaan dit namelijk op verschillende 

manieren doen, afgestemd op uw wensen. Een aantal gesprekken zijn inmiddels gevoerd, de rest 

volgen in de komende periode. 

Invalideparkeerplaats 

Beschikt u over een invalidenparkeerplaats of heeft u beperkingen waardoor u uw auto niet ergens 

anders kunt parkeren? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. Wij kijken samen met u naar een oplossing.  

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;  

• Kijk op onze projectwebsite, surf naar www.lansink-wegenbouw.nl/projecten/oranjebuurt of scan 

onderstaande QR-code in. 
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