RECONSTRUCTIE VOSBOERWEG - WEGTERSWEG E.O. HENGELO
Uitnodiging Inloopavond
INLOOPAVOND
Maandag 13 februari 2017 organiseren de gemeente Hengelo en de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW)
een informatiebijeenkomst met betrekking tot de reconstructie Vosboerweg – Wegtersweg en omgeving.
De gemeente Hengelo en TWW nodigen u van harte uit. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur bent u van harte
welkom bij de Odin Groep – Lesscher IT, in het bedrijfsrestaurant aan de Expolaan 50 in Hengelo. De avond
heeft een inloopkarakter. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
WAT KUNT U VERWACHTEN?
In de afgelopen periode heeft uitvoerder Dick Senkeldam de meeste bewoners en bedrijven bezocht.
Tijdens deze inloopavond worden de werkzaamheden, fasering en planning toegelicht. Medewerkers van
de gemeente Hengelo en TWW zijn aanwezig om toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.
WAT GAAT ER GEBEUREN?
In opdracht van de Gemeente Hengelo voert de Twentse Weg- en Waterbouw werkzaamheden uit aan de
Vosboerweg, Wegtersweg, Westermaatsweg en Asveldweg in Hengelo (zie kaartje achterzijde). Ter plaatse
van de aansluiting Vosboerweg op de Bornsestraat worden nieuwe fietspaden en een fietsoversteek
gecreëerd. Tevens wordt een extra rechtsaf-strook aangelegd. Dit verbetert de ontsluiting van het verkeer
van de Vosboerweg richting de Bornsestraat. De Westermaatsweg wordt verlegd. Aan de even zijde wordt
een nieuw dubbelzijdig fietspad aangelegd, die aansluit op de fietssnelweg F35 langs de busbaan. Het
fietspad aan de oneven zijde komt te vervallen. De overige werkzaamheden binnen het werkgebied bestaan
uit het vernieuwen/asfalteren van de fietspaden en de parallelweg Vosboerweg. Langs de rijbanen worden
nieuwe betongoten aangebracht. Op de rijbaan worden nieuwe lagen asfalt aangebracht. Tenslotte wordt
in het hele werkgebied de openbare verlichting vernieuwd.
Deze reconstructie resulteert in een aantrekkelijke werkomgeving en een betere ontsluiting van de
aanliggende bedrijven. Door de verbeterde doorstroming van het verkeer en het vergroten van de
fietsveiligheid, wordt de economische positie van het bedrijventerrein Westermaat ZW verbeterd.
WANNEER GEBEURT HET?
Vanaf eind februari 2017 start de uitvoering van de werkzaamheden. Eind mei 2017 zijn de
werkzaamheden gereed.
CONTACT MET DE AANNEMER, DE TWW
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw uit Oldenzaal (www.tww.nl).
Voor vragen kunt u de uitvoerder van de TWW persoonlijk benaderen. De uitvoerder is Dick Senkeldam,
tel. 06 – 51 58 29 85; email d.senkeldam@tww.nl.
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