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NIEUWSBRIEF - 02-, 14 AUGUSTUS 2019 

T 
WATERBEHEER WENSINK ZUID 

RECONSTRUCTIE 

OUDE  HENGELOSEWEG 
Start werkzaamheden nutsbedrijven 
Maandag 19 augustus starten de nutsbedrijven (Vitens en Cogas) 

met de uitvoering van hun werkzaamheden. Tijdens de 

werkzaamheden is geen doorgaand verkeer mogelijk. Want hoewel 

de werkzaamheden voornamelijk aan één kant van de weg worden 

uitgevoerd, worden er 'doorsteken' over de gehele breedte van de 

weg gemaakt. Dit om de woningen aan de andere kant van de weg 

te voorzien van de nieuwe nutsvoorzieningen.  

De woningen waar de werkzaamheden voor de deur plaatsvinden, 

zijn tijdelijk alleen te voet en/of met de fiets bereikbaar.  

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Visser & Smit Hanab. 

Zij informeren u tijdig verder over de werkzaamheden bij u voor de 

deur. 
 

Inventarisatie afkoppelen hemelwater 

Vanaf week 34 worden de eerder aangekondigde 

keukentafelgesprekken, voor afkoppeling van hemelwater aan de 

voorzijde van de woningen, gehouden. De omgevingsmanager zal 

de (persoonlijke) keukentafelgesprekken houden. Kunt u alleen ’s 

avonds stuur dan een berichtje naar de omgevingsmanager van 

NTP met daarin de voorkeur van avond en tijdstip. Er worden 

meerdere gesprekken per avond gehouden..  
 

Start werkzaamheden NTP 
Als de nutsbedrijven een gedeelte van de werkzaamheden gereed 

hebben gaat NTP starten met de reconstructie van het openbaar 

gebied. De verwachting is dat dit in week 38 of 39 zal zijn (week 38 

is vanaf maandag 16 september 2019). Door later te starten dan de 

nutsbedrijven wordt de overlast gespreid en de veiligheid, voor u en 

onze medewerkers, beter gewaarborgd. Voor aanvang zal de derde 

nieuwsbrief u alle benodigde informatie geven. 

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 

 

 

 

 

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. 

 

AFVALINZAMELING: 
U wordt verzocht om, op de dagen 
dat uw afval wordt opgehaald, zelf 
uw afvalcontainers buiten het 
afgesloten weggedeelte aan straat 
te zetten. 
Lukt dit door persoonlijke 
omstandigheden niet? Laat het 
weten aan de omgevingsmanager! 
 
HULPDIENSTEN: 
Deze worden wekelijks door NTP 
op de hoogte gebracht van de 
afzettingen en de zo kort 
mogelijke aanrijroute.  


