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CENTRUMPLEIN EN OMGEVING OVERDINKEL 

WAT GEBEURT ER? 
In opdracht van de gemeente Losser voert de Twentse Weg- en Waterbouw uit Oldenzaal werkzaamheden uit 
rondom het Centrumplein in Overdinkel. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van het schoolplein en 
centrumplein bij ‘t Trefhuus en het reconstrueren van de Prins Hendrikstraat en Hoofdstraat (vanaf de Prins 
Bernhardstraat tot de Dominee Pasmastraat). Bij de reconstructie van beide straten wordt een gescheiden riool 
aangelegd, waarbij hemelwater en rioolwater gescheiden worden opgevangen. Door het toepassen van een 
infiltratieriool wordt hemelwater langzaam geïnfiltreerd in de grond. Het asfalt en de bestrating worden vervangen 
door nieuwe bestrating. De reconstructie van deze straten en de aanleg van het nieuwe centrumplein resulteren in 
een nieuw aangezicht van het centrum van Overdinkel. 
 
WANNEER GEBEURT HET? 
De aanleg van het schoolplein en centrumplein bij ’t Trefhuus en de reconstructie van de Prins Hendrikstraat zijn 
gereed. Momenteel worden de werkzaamheden aan fase 3a van de Hoofdstraat afgerond.  
 
Vanaf dinsdag 18 april 2017 starten wij met het uitvoeren van werkzaamheden aan fase 3b van de Hoofdstraat, het 
gedeelte vanaf de inrit van de Aldi tot en met de kruising met de Dominee Pasmastraat (zie paarse gedeelte in het 
kaartje op de achterzijde). De werkzaamheden aan fase 3b van de Hoofdstraat zijn eind mei 2017 gereed. Daarmee 
zijn alle werkzaamheden eind mei 2017 gereed. Let wel, de planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. 
 
BEREIKBAARHEID 
Vanaf dinsdag 18 april 2017 t/m eind mei 2017 is fase 3b van de Hoofdstraat, het gedeelte vanaf de inrit Aldi tot en 
met de kruising met de Dominee Pasmastraat volledig afgesloten voor verkeer. De parkeerplaats van ’t Trefhuus aan 
de Hoofdstraat is tijdelijk niet bereikbaar. Bezoekers van ’t Trefhuus en basisschool Het Kompas kunnen gebruik 
maken van de parkeervakken aan de Prins Hendrikstraat. Deze zijn bereikbaar vanuit de richting Wilhelminastraat.  
 
Reeds wordt doorgaand verkeer omgeleid. Deze omleiding duurt t/m eind mei 2017. De omleiding wordt middels 
bebording aangegeven. Gemotoriseerd verkeer vanuit Gronau wordt omgeleid via de Kerkhofweg. Gemotoriseerd 
verkeer vanuit Losser wordt omgeleid via de Weverstraat. Fietsers vanuit de richtingen Losser en Gronau worden 
omgeleid via de Spinnersweg. De omleidingsroutes zijn aangegeven in het kaartje op de achterzijde. 
 
AFVALINZAMELING 
Uw afval wordt conform de normale planning op de gebruikelijke 
locatie ingezameld. Indien de afvalinzamelaar deze locatie niet kan 
bereiken, verplaatsen wij uw container naar een locatie waar de 
afvalinzamelaar kan komen. Na lediging brengen wij uw container 
terug naar de gebruikelijke locatie. 
 
UW VEILIGHEID 
Werken aan de weg brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. Dit hopen we zoveel mogelijk te beperken door 
duidelijke communicatie. 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.  
 
CONTACT MET DE AANNEMER, TWW 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw BV uit Oldenzaal www.tww.nl. De 
uitvoerder van TWW is diegene die u persoonlijk kunt benaderen voor uw vragen. De TWW uitvoerder is Gerrit 
Mulder: tel. 06 – 13 70 14 18 ; email g.mulder@tww.nl. 
 

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking 
  

Iedere vrijdag van 12.30 uur tot 13.00 uur 

bent u welkom in de directiekeet (locatie 

zie kaartje op de achterzijde). De 

uitvoerder beantwoordt uw vragen. 
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Figuur: Overzicht omleidingen 

Figuur: Overzicht fase 3a en 3b 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3a (gereed) 

Fase 3b        
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