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Nieuwsbrief Rioolvervanging en 

herstraten Oranjebuurt 

Wij, Lansink Wegenbouw uit Saasveld, zijn al enkele maanden bezig met het vernieuwen van de 

infrastructuur in de Oranjebuurt. In deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over onze werkzaamheden van 

afgelopen periode. Tevens infomeren wij u over de planning van komende periode en wat u van ons kan 

verwachten. 

Wat is gedaan? 

De afgelopen maand zijn wij bezig geweest met 

de werkzaamheden in de Wilhelminastraat en de 

Julianastraat. De werkzaamheden in de 

Emmastraat zijn vlak voor onze bouwvak vakantie 

afgerond. Tevens is voor de bouwvak ook nog het 

vuilwater- en infiltratieriool in het eerste gedeelte 

van de Wilhelminastraat aangebracht. Na de 

bouwvak is het riool in het laatste gedeelte van de 

Wilhelminastraat gerealiseerd en is de nieuwe 

bestrating aangebracht. Afgelopen vrijdag, 22 

september, zijn deze werkzaamheden volgens 

planning afgerond en is het wegvak weer 

opengesteld voor verkeer. 

 

 

 

Het vuilwaterriool is tot aan de kruising 

Julianastraat - Willem-Alexanderweg vervangen. 

Ook het nieuwe infiltratieriool is gerealiseerd tot 

aan dit punt. Donderdag 21 september zijn de 

stratenmakers gestart met het aanbrengen van de 

nieuwe voetpaden van de Julianastraat en zijn de 

eerste contouren van de nieuwe weg al  goed 

zichtbaar. Vanaf de Emmastraat zijn wij gestart 

met het aanbrengen van de afwateringsgoot en de 

rijbaan.  

  

Figuur 1, De Wilhelminastraat maandag 25 september. 

Figuur 2, rioleringswerkzaamheden in de Julianastraat. 
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Planning 

De werkzaamheden in de Julianastraat wat betreft het vuilwater- en infiltratieriool zijn eind week 39 

afgerond. De nieuwe wegfundering wordt aangebracht zodat naderhand de bestrating in de rijbaan kan 

worden gerealiseerd. De stratenmakers ploeg is in de Julianastraat al gestart met het aanbrengen van de 

nieuwe bestrating. De bestratingswerkzaamheden in de Julianastraat zullen, mits de weersomstandigheden 

het toelaten, eind week 42 afgerond zijn. 

Maandag 2 oktober is gestart met de werkzaamheden in de Irenestraat. Het vuilwaterriool wordt dan 

vervangen vanaf de Bernhardstraat. Ook in de Irenestraat wordt een infiltratieriool gerealiseerd voor het 

infiltreren van het regenwater in de bodem. Na de Irenestraat volgen dit jaar nog de Magrietstraat en de 

Beatrixstraat. Nieuwsgierig naar onze planning? Kijk op onze projectpagina:  

www.lansink-wegenbouw.nl/projecten/oranjebuurt. 

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. 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. De parkeerdruk in de straten rondom ons werkvak in de Oranjebuurt zal toenemen. Om u hierin 

tegemoet te komen hebben wij tijdelijke parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Oude Benteloseweg. De 

parkeerplaats biedt plaatst voor zowel uw fiets als auto. Tijdens onze werkzaamheden blijft de parkeerplaats 

voor u ter beschikking.  

Tijdens onze werkzaamheden 

worden grondtransporten uitgevoerd 

door een tractor met gronddumper. 

Door het grote materieel, de smalle 

straten en de parkeerdruk in de buurt 

zijn wij genoodzaakt om tijdelijk 

éénrichtingsverkeer in te stellen in de 

Beatrixstraat. De Beatrixstraat mag 

alleen nog in westelijke richting naar 

de St. Annabrink bereden worden. Op 

deze manier creëren wij een zo veilig 

mogelijke omgeving. Tevens vragen 

wij u om uw auto gedeeltelijk op het 

voetpad te parkeren. Houd daarbij 

wel rekening dat het voetpad 

begaanbaar moet blijven voor 

mindervaliden. Vanaf 2 oktober wordt 

het éénrichtingsverkeer ingesteld 

zoals hiernaast in figuur 3 weergegeven.  

Figuur 3, Verkeersmaatregelen Oranjebuurt vanaf 2 oktober 2017. 
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Inloopspreekuur 
Heeft u vragen over onze werkzaamheden? Kom dan eens op het inloopspreekuur. De inloopspreekuren 

worden gehouden in de even weken en wel op de woensdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur in onze 

bouwkeet aan de Oude Benteloseweg. Het eerst volgende inloopspreekuur is op woensdag 4 oktober. De 

omgevingsmanager staat u dan graag te woord.  

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. Omgevingsmanager Chris Kraesgenberg zorgt voor dit contact 

en komt, wanneer dit nog niet is gebeurd, voorafgaand aan de werkzaamheden bij u langs voor een 

persoonlijk gesprek. 

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.  

Veelgestelde vragen 

Wanneer wordt er gewerkt? 

Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt, van 7.00 tot 18.00 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. 
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