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Nieuwsbrief Rioolvervanging en 

herstraten Oranjebuurt 

Tijdens de inloop van 18 mei hebben we u verteld dat we op 1 juni zouden starten met de 

werkzaamheden in de Oranjebuurt. Zoals u buiten hebt kunnen zien zijn we ook daadwerkelijk 

begonnen. Tijd voor een update dus ! 

Fase 1 

We zijn nu volop aan de slag in de Bernardstraat, de weg is nu afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit 

doorgaande verkeer van en naar het centrum als ook naar Sporthal “De Reiger” wordt via de provinciale 

weg en de Langestraat omgeleid.  

Inloopspreekuur 

Tijdens de realisatie van het project houden wij wekelijks een inloopspreekuur op woensdag van 16:00 

tot 17:00 uur in onze bouwkeet. Deze vindt u vlakbij de Oude Benteloseweg nr. 20. Wij nodigen u graag 

uit om even langs te komen. De omgevingsmanager staat u dan graag te woord.  

Informatieavond 

Op 18 mei jongsleden hebben wij onze 

eerste informatieavond georganiseerd. 

Het was een goed bezochte bijeenkomst 

zonder onoverkomelijke vragen en 

problemen. Het is goed om te horen dat 

eigenlijk alle bezoekers de noodzaak van 

de werkzaamheden inzien en vertrouwen 

hebben in een goede en voorspoedige 

uitvoering van de werkzaamheden. Zoals 

wij u ook toen hebben toegezegd zullen wij 

alle vragen die gesteld zijn beantwoorden.  

Onze omgevingsmanager zal hierover 

contact met u opnemen. 

De planning 

We kunnen ons voorstellen dat u graag precies wilt weten wanneer wij bij u voor de deur aan de slag 
gaan. U zult begrijpen dat het voorspellen hiervan sterk afhankelijk is van de omstandigheden zoals 
bijvoorbeeld het weer. Als we uit gaan van een normale situatie zonder tegenslagen dan zullen wij de 
werkzaamheden conform onderstaande fasering en planning gaan uitvoeren.  
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 Fase/Straat       van   tot 

 Bernardstraat 

 Kruising Emmastraat t/m kruising Wilhelminastraat   do 01-06-17 ma 03-07-17 

Emmastraat 

 Kruising Bernhardstraat t/m huisnr. 20    vrij 16-06-17 ma 10-07-17 

 Emmastraat huisnr. 20 t/m huisnr. 14    vrij 23-6-17 di 18-07-17 

 Emmastraat huisnr. 14 tot St. Annabrinkstraat   ma 03-07-17 vrij 28-07-17 

 

Wilhelminastraat 

Kruising Bernhardstraat t/m huisnr. 5    di 11-7-17 do 3-08-17 

Wilhelminastraat huisnr. 5 tot kruising Julianastraat  ma 17-7-17 do 7-09-17 

 

Julianastraat 

Kruising Emmastraat tot kruising Wilhelminastraat  di 29-08-17 di 19-09-17

 Kruising Wilhelminastraat tot Willem-Alexanderweg  ma 04-09-17 wo 4-10-17 

 

Irenestraat 

Kruising Bernhardstraat tot Irenestraat huisnr. 7   ma 18-09-17 di 10-10-17 

Irenestraat huisnr. 7 tot kruising Beatrixstraat   di 26-09-17 wo 11-10-17 

 

Margrietstraat 

Kruising Bernhardstraat tot Beatrixstraat     ma 02-10-17 di 26-10-17 

 

Beatrixstraat 

 Kruising Emmastraat t/m kruising Irenestraat   wo 11-10-17 vrij 03-11-17 

 Kruising Irenestraat t/m kruising Margrietstraat   vrij 20-10-17 wo 15-11-17 

 Kruising Margrietstraat tot St. Annabrinkstraat   wo 01-11-17 vrij 24-11-17 
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Bereikbaarheid 

Zoals wij in de eerste brief al hebben aangegeven kunnen wij niet voorkomen dat u enige tijd niet met 

uw auto of bus bij uw huis kunt komen, dit geldt echter slechts voor de duur van 7 en 2 werkdagen. Als 

het uw woning betreft, zullen wij u hiervan, per fase, op de hoogte brengen. De bewoners van de eerste 

fase hebben hiervan reeds bericht gehad. Om een concreet voorbeeld te geven:  

Wij zijn al met al 24 dagen bezig met de Margrietstraat, deze bestaat uit 1 fase. We hanteren hierbij de 

volgende werkwijze: 

 Opbreken rijbaan     

 Vervangen en aanbrengen riolering  7 werkdagen afgesloten voor auto’s  

 Aanbrengen fundering 

 Aanbrengen straatwerk rijbaan   

 Aanbrengen straatwerk trottoirs 

 

Alleen tijdens de eerste fase is een grotere omleiding van kracht, via de provinciale weg en de 

Langestraat. Houdt u hierbij alstublieft rekening met uw medeweggebruikers. Tijdens de overige fasen 

zal het doorgaande verkeer weer gebruik kunnen maken van de Bernhardstraat en het 

bestemmingsverkeer zal door de wijk haar bestemming kunnen bereiken. Let u hierbij alstublieft goed 

op de bebording. Op enkele plaatsen stellen wij éénrichtingsverkeer in om de veiligheid te kunnen 

garanderen en meer parkeerplaatsen te realiseren.  

Vragen/klachten/opmerkingen 

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

willen u verzoeken eerst te kijken of er nieuws is op onze website. Deze wordt voortdurend aangevuld 

en bijgewerkt. Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben, 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 en 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.  

  

2 werkdagen afgesloten voor auto’s 

(hele fase gelijktijdig)  
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Veelgestelde vragen 

Wanneer wordt er gewerkt? 

Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt, van 7.30 tot 17.00 uur. In het weekend en op 

nationale feestdagen liggen de werkzaamheden stil. 

 

Waar laat ik de afvalcontainer? 

Als uw woning of bedrijf tijdelijk niet bereikbaar is voor vuilniswagens, kunt u uw container op de 

ophaaldag om 07.30 uur aan het eind van uw straat verzamelen. 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. 

Algemene tips voor de aanwonenden 

 Voor uw veiligheid en de onze volg onze aanwijzingen op; 

 Houdt de nieuwsbrieven, internetsite en social-media goed in de gaten; 

 Als u bijzonderheden constateert geef dit dan aan ons door. 
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