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Werkzaamheden aan de Rotonde Metaalstraat en de 

fietspaden van de Hengelosestraat 

WAT GEBEURT ER? 
De komende weken zijn er in Haaksbergen werkzaamheden aan de rotonde en de fietspaden van de 
Hengelosestraat. Het gaat hierbij om de rotonde bij Restaurant Evers en om de fietspaden langs de 
Hengelosestraat. Bij zowel de rotonde als de fietspaden is er sprake van schades die hersteld en 
voorkomen moeten worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Op de achterzijde van deze brief 
staan de werkzaamheden nader omschreven.  
 
WANNEER GAAT HET GEBEUREN? 
Maandag 28 oktober tot en met eind november voeren we de werkzaamheden uit. De planning is 
onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Indien de planning wijzigt, stellen wij u op de 
hoogte. 
 
BEREIKBAARHEID 
Vanaf 28 oktober wordt begonnen met de aanleg van een noodweg náást de rotonde. (Met dank aan 
de grondeigenaren). Daardoor hoeft verkeer van en richting Hengelo niet omgeleid te worden. Verkeer 
dat vanaf de rotonde de Metaalstraat richting bedrijventerrein Stepelo wil wordt wél omgeleid, 
namelijk via de Noordsingel. Tegelijkertijd worden ook delen van het fietspad langs de Hengelosestraat 
vernieuwd. Fietsers worden aan de hand van gele borden omgeleid. De werkzaamheden duren in 
totaal tot eind november. 
 
LET OP! KLEEFLAAG 
Voorafgaand aan het aanbrengen van het asfalt besproeien we het bestaande asfalt  met een kleeflaag. 
Deze laag moet ervoor zorgen dat het nieuwe asfalt blijft kleven aan de bestaande ondergrond. Wij 
verzoeken u deze gekleefde laag niet te voet, te fiets of met uw auto te betreden i.v.m. schade aan 
kleding, schoenen, vloerbedekking, e.d. Zorg dat u uw auto voldoende ver van het werk af parkeert 
i.v.m. het uitnevelen van de kleef. 
 
UW VEILIGHEID 
Werken aan de weg brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. 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. Aanliggende percelen blijven voor hulpdiensten 
altijd bereikbaar. 
 
CONTACT MET DE AANNEMER, DE TWW 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw uit Oldenzaal 
(www.tww.nl). De uitvoerder van de TWW is diegene die u persoonlijk kunt benaderen voor uw 
vragen. De TWW uitvoerder is Nico Loohuis: email n.loohuis@tww.nl telefoon 06 – 53 78 29 36. 
 
 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING 
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Werkzaamheden aan de fietspaden Hengelosestraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doorgaand verkeer 

omgeleid via de noodweg 

Herstellen fietspaden 

 

Werkvak rotonde Hengelosestraat - Metaalstraat 
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