Werkzaamheden aan de Fazantstraat –
Dr. Van Damstraat t/m Pluvierstraat
WAT GEBEURT ER?
In opdracht van de gemeente Enschede start de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) binnenkort met de
werkzaamheden aan de Fazantstraat en gedeeltes van de Dr. Van Damstraat, Koolmeesstraat & Pluvierstraat
(zie kaartje op de achterzijde van deze brief).
De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een hemelwaterriool, nieuwe bestrating en het
vervangen van de huidige asfaltconstructie. Daarnaast worden op diverse plekken wadi’s aangebracht voor
het opvangen van het hemelwater.

WANNEER GEBEURT HET?
De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd (zie kaartje op de achterzijde van deze brief).
Vanaf maandag 22 februari start de uitvoering van de werkzaamheden aan fase 1. Aansluitend worden de
werkzaamheden aan fase 2 uitgevoerd. Het gehele project duurt tot medio mei.
Let op, de planning van de werkzaamheden is weersafhankelijk. Indien de planning wijzigt, stellen wij u op
de hoogte.

BEREIKBAARHEID
Werken aan de weg brengt vrijwel altijd overlast met zich mee. TWW doet er alles aan om dit maximaal te
beperken. Tijdens de werkzaamheden ondervindt u overlast. Gedurende de werkzaamheden per fase is uw
woning niet per auto bereikbaar en is het niet mogelijk uw auto aan straat of op uw inrit te parkeren. U
wordt op de hoogte gehouden over de parkeermogelijkheden.

AFVALINZAMELING
Het afval wordt ingezameld conform de normale planning. Wij verzoeken u, indien van toepassing, uw
minicontainer op de ophaaldag vóór 07:30 uur te plaatsten bij de dichtstbijzijnde aanliggende straat. Wanneer
het werk klaar is, kan de minicontainer weer geplaatst worden op het bekende aanbiedpunt.

VEILIGHEID
Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen of afzettingen. Neemt u deze
in acht, het is voor ieders veiligheid. Betreding van het werkterrein is niet toegestaan, tenzij anders is
overeengekomen met TWW. Hulpdiensten zijn op de hoogte van onze werkzaamheden.

CONTACT MET DE AANNEMER, TWW
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw uit Oldenzaal (www.tww.nl).
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de uitvoerder van TWW. De uitvoerder is Rob
Damhuis. U bereikt hem via telefoonnummer 06 – 53 54 48 67 of via e-mail: r.damhuis@tww.nl.

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING
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