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WATERBEHEER WENSINK ZUID

RECONSTRUCTIE
OUDE HENGELOSEWEG
Voortgang
Op 4 juni 2019 is er een inloopavond gehouden waarbij het
Voorlopig Ontwerp (VO) is gepresenteerd. Ook waren de gekozen
bestratingsmaterialen en de uitvoering van de nieuwe openbare
verlichting te zien.
De bezoekers van de inloopavond konden hun op-/aanmerkingen
geven op het Voorlopig Ontwerp. Al deze op-/aanmerkingen
worden nader bekeken en indien van toepassing verwerkt in het op
te stellen Definitieve Ontwerp (DO).
Op de inloopavond is ook aangegeven dat wordt bekeken of een
gedeelte van de hemelwaterafvoer (regenpijpen) van de woningen
kan worden afgekoppeld.

Inventarisatie afkoppelen hemelwater
Om na te gaan welke regenpijpen, aan de voorzijde, van de
woningen kunnen worden afgekoppeld zal de omgevingsmanager
van NTP keukentafelgesprekken houden. Bewoners/eigenaren van
de woningen worden, op afspraak, bezocht en samen wordt er
gekeken hoe de afkoppeling van het hemelwater kan worden
gerealiseerd. Dit zal plaats vinden door het bovengronds
afkoppelen van de regenpijp waarbij het regenwater middels een
gootje naar de straat loopt. Indien mogelijk kan het gootje ook naar
de tuin lopen om het regenwater daar te laten infiltreren. Als
duidelijk is wat de mogelijkheden zijn zal de omgevingsmanager dit
schriftelijk vastleggen. Buiten hoe zal worden afgekoppeld wordt
ook vastgelegd dat de bewoner/eigenaar instemt met de
werkzaamheden op zijn/haar terrein. Na de individuele
inventarisatie zal een totaalplan worden opgesteld met alle
maatregelen en daarbij een tijdsplanning van uitvoering. Als dit plan
gereed is ontvangen de bewoners meer informatie middels een
nieuwsbrief.
Voor informatie zie ook het
wijkplatform Wensink Zuid op:

www.borneboeit.nl/wensinkzuid

Bereikbare Medewerker
o Omgevingsmanager NTP voor
bereikbaarheid en planning:
dhr. H.A. (Henk) Bos
: 06-17676627
: h.bos@ntp.nl

 NTP heeft vanaf vrijdag 26 juli
tot en met maandag 19
augustus bouwvak.
 De omgevingsmanager is in de
bouwvak (beperkt) bereikbaar.
 In week 33, komt nieuwsbrief
-02- uit waarin meer informatie
wordt gegeven over de
werkzaamheden van de
nutsbedrijven en de start van
de werkzaamheden door NTP.
 Vanaf week 34 wordt gestart
met de keukentafelgesprekken

Zoals bekend gaan we in
week38/39-2019 aan de slag in de
Oude Hengeloseweg. Tijdens de
uitvoering van het werk wordt er
regelmatig een nieuwsbrief
uitgegeven. Met de nieuwsbrief
brengen wij u op de hoogte van de
laatste stand van het werk, hinder,
gewijzigde bereikbaarheid
etcetera. De nieuwsbrief wordt,
buiten het werkvak, digitaal
uitgegeven. Wilt u alle
nieuwsbrieven ontvangen? Stuur
een mail met uw naam en adres
naar de omgevingsmanager

