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UPDATE 

 HERINRICHTING WINKELCENTRUM DE THIJ 

WAT GEBEURT ER? 
In opdracht van de gemeente Oldenzaal voert de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) diverse werkzaamheden uit 
rondom en op het winkelcentrum de Thij. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit  het aanbrengen van riolering, 
infiltratiekratten en verhardingen. Binnenkort starten de werkzaamheden aan de Johanna van Burenlaan. De weg 
wordt afgesloten voor al het verkeer.  

 
WANNEER GEBEURT HET? 
De komende weken zal TWW bezig gaan met de reconstructie van de Johanna van Burenlaan. De Johanna van 
Burenlaan is van 6 mei tot medio juni afgesloten voor verkeer. Het trottoir blijft wel toegankelijk voor voetgangers. 
TWW doet er alles aan om de overlast te beperken. Om deze reden worden de werkzaamheden op het winkelcentrum 
in veel verschillende fasen uitgevoerd. Op de achterzijde van deze brief staan de verschillende faseringen in een 
afbeelding weergegeven. De fasen die gereed zijn staan groen gearceerd. De fasen 
die binnenkort uitgevoerd worden staan rood gearceerd.  
 
Let op: de planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Wanneer de 
planning wijzigt dan wordt u hierover geïnformeerd. Als een nieuwe fase van start 
gaat dan worden de directe aanwonenden van die fase op de hoogte gehouden via 
een nieuwe bewonersbrief.  

 
UW BEREIKBAARHEID 
Gedurende onze werkzaamheden is het werkvak aan de Johanna van Burenlaan 
afgesloten voor al het verkeer. Uw woning aan de Johanna van Burenlaan blijft te 
voet bereikbaar. De winkels zijn door de fase H en I altijd bereikbaar voor de 
bezoekers/klanten en voor de bevoorrading. Wanneer de werkzaamheden aan de 
Johanna van Burenlaan van start gaan dan wordt het doorgaande verkeer omgeleid middels bebording.   
 
UW VEILIGHEID 
Werken aan de weg brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. TWW doet er alles aan om overlast tot een minimum 
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. 
 
VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS 
Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgsmaatregelen om verspreiden van het Coronavirus te 
voorkomen. Op ons werk is het samenscholingsverbod, meer dan drie personen bijeen, niet van toepassing. Bij 
werkzaamheden waar wij binnen de 1,5 meter met twee personen werken, is deze keuze bewust gemaakt, omdat anders 
de werkzaamheden niet uit te voeren zijn. Dit is maximaal vijf minuten per handeling toegestaan. Mogelijk heeft u vragen 
over ons protocol, informeert u bij de uitvoerder voor inzage hierin. Uitgangspunt op ons werk is: wees alert en houd 
afstand. 
 
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 Gerrit Mulder: email 
g.mulder@tww.nl. tel. 06 – 13 70 14 18 

 

 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 

Op het winkelcentrum de Thij staat  

een informatiebord. Op dit bord 

hangt de meest recente planning van 

het werk. Hierdoor bent u te allen 

tijde op de hoogte van onze 

werkzaamheden.  Tevens kunt u onze 

app “Winkelcentrum de Thij” 

downloaden in de appstore om op de 

hoogte te blijven.  
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HERINRICHTING WINKELCENTRUM DE THIJ 

 

 
Fase Locatie werkzaamheden Uitvoeringsperiode werkzaamheden 

Fase H Johanna van Burenlaan 6 mei – medio mei 

Fase I Johanna van Burenlaan 18 mei – medio juni 

Fase J Plein de Thij 2 juni – eind juni 

Fase K Plein de Thij 27 april  – medio mei 
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