
 

 

 

NIEUWSBRIEF -01-, 20 FEBRUARI 2020T 

HERINRICHTING 
VAN GHENTSTRAAT 
TWELLO 
 

Start werkzaamheden 
In de week van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari (week 9), 

start Vitens met het aanpassen van de waterleiding op de kruising 

Stationsstraat -Dorpsstraat. Voorafgaand zal daar het straatwerk 

worden opgebroken. In deze week is de aansluiting Stationsstraat 

op de Dorpsstraat afgesloten voor autoverkeer. 

 

In de week van maandag 2 maart (week 10) start NTP met de totale 

herinrichting van de Van Ghentstraat. Dit gaat in fasen. Als eerste 

het gedeelte vanaf Dorpsstraat tot ongeveer Bakker Bart – 

Schuurman Schoenen. Na de aanleg van nieuwe riolering wordt het 

weggedeelte voorzien van nieuwe verharding. Gedurende deze 

werkzaamheden blijft de oude verharding voor de winkels liggen. Na 

het weggedeelte volgt dan om en om de verhardingen voor de 

winkels. De winkels blijven altijd bereikbaar al zal dit in het uiterste 

geval via loopschotten plaats vinden.  

Als dit gedeelte van de Van Ghentstraat klaar is gaan we over naar 

het tweede gedeelte tot aan de Barteldweg. Ook hier wordt eerst het 

weggedeelte voorzien van nieuwe rioleringen en verhardingen en 

daarna de verhardingen voor de winkels. 

Planning is dat de weggedeelten, met de aanleg van riolering en 

klinkerverharding, elk vier werkweken duren en de verhardingen bij 

de winkels elk een werkweek. Alleen rondom Delifrance en 

Kwalitaria duurt de aanleg van de nieuwe verhardingen een 

werkweek langer. 

Alles bij elkaar opgeteld zullen de werkzaamheden van NTP, 

volgens planning, dertien werkweken duren. In verband met diverse 

feestdagen, en behoudens onvoorziene omstandigheden, zijn de 

werkzaamheden medio juni 2020 gereed. 

Medewerkers 
o Omgevingsmanager NTP 

voor bereikbaarheid en 

planning: 

dhr. H.A. (Henk) Bos  

 
: 06-17676627 

 : h.bos@ntp.nl 

 

o Uitvoerder NTP:  

dhr. H. (Henk) Kompagnie  

 
: 06-22487950 

 

 

Gedurende de werkzaamheden van NTP is de Van Ghentstraat 
 afgesloten voor doorgaand verkeer. 

 Fietsers en voetgangers kunnen langs het werk op. 


