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WERKZAAMHEDEN HOFSTRAAT ALMELO 

WAT GEBEURT ER? 

In opdracht van de gemeente Almelo voert de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) binnenkort 

onderhoudswerkzaamheden uit aan de Hofstraat in Almelo. Gedurende deze werkzaamheden wordt 

het asfalt vervangen door nieuw asfalt en worden werkzaamheden aan de stoep en de fietspaden 

uitgevoerd. 

 

WANNEER GEBEURT HET? 

Maandag 28 juni aanstaande starten de werkzaamheden. Deze worden in twee fases uitgevoerd, 

waarbij het per fase verschilt welk deel afgesloten is. De fasering ten behoeve van de 

werkzaamheden is als volgt: 

Fase Van Tot 

A Maandag 28 juni 2021, 07.00 uur Maandag 12 juli 2021, 07.00 uur 

B Maandag 12 juli 2021, 07.00 uur Vrijdag 23 juli 2021, ca. 17.00 uur 

 

Op de achterzijde van deze brief zijn de werkgebieden per fase weergegeven. De planning is onder 

voorbehoud van de weersomstandigheden. Indien de planning wijzigt, stellen wij u op de hoogte. 

 

UW BEREIKBAARHEID 

CENTRUM IN 
Gedurende de werkzaamheden blijft de rijrichting centrum IN, vanaf de 

Van Rechteren Limpurgsingel, te allen tijde voor verkeer toegankelijk. 

CENTRUM UIT 

Verkeer centrum UIT moet, vanaf de Hofstraat, verplicht afslaan naar de 

Hanzelaan. De omleiding voor dit verkeer loopt via de Hanzelaan, 

Hofkampstraat, Schipbeekstraat, Bornsestraat en Berkelstraat. Deze 

omleiding wordt middels bebording aangegeven. 

FIETSERS EN 

VOETGANGERS 

Fietsers en voetgangers kunnen het werkgebied gedurende de 

werkzaamheden via de zuidzijde passeren. 

 

Op de achterzijde van deze brief wordt, naast de fasering, ook de routing voor het verkeer langs het 

werkgebied weergegeven. 

 

UW VEILIGHEID 

Werken aan de weg brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. TWW doet er alles aan om overlast 

te beperken. Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en 

afzettingen. Neemt u deze in acht, betreding van het werkterrein achter de afzetting is voor uw eigen 

risico.  

 

AFVALINZAMELING 

Het afval wordt ingezameld conform de normale planning op de gebruikelijke locatie. 

 

CONTACT MET DE AANNEMER, TWW 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) uit Oldenzaal 

(www.tww.nl). U kunt de uitvoerder van de TWW persoonlijk benaderen voor uw vragen of meer 

informatie. De uitvoerder van de werkzaamheden is Arjan Reerink. U kunt hem bereiken via het 

telefoonnummer 06 – 39 83 58 20 of per email a.reerink@tww.nl.    

 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 



 

De Twentse Weg- en Waterbouw BV - Elsmorsweg 7 - 7575 PD Oldenzaal – Postbus 315 – 7570 AH Oldenzaal 

T. 0541-572311 www.tww.nl  info@tww.nl 

 

 

 


