
Aanvraag wegomleiding/verkeersmaatregelen Gemeente Enschede 

 

Voor advies neem contact op met de bereikbaarheidscoördinator van de gemeente Enschede, P. 

Bult, tel. 0534815272, emailadres p.bult@enschede.nl.  

-        Wilt u werkzaamheden verrichten en er is een wegomleiding of verkeersmaatregel  vereist,

       stuur uw verzoek uiterlijk vier weken voor uitvoering naar p.bult@enschede.nl en

       mayk.thijssen@politie.nl .

 

       Uw verzoek moet middels situatietekeningen aangeven welke werkzaamheden worden  

       uitgevoerd en welke maatregelen er worden getroffen.  De maatregelen moeten voldoen  

       aan de richtlijnen van de CROW 96 a of b. 

Uw aanvraag wordt getoetst op de veiligheid  (politie), tijdstip van uitvoering (gemeente) en  

      de te treffen maatregelen (politie en gemeente). Dit kan betekenen dat u niet binnen de  

              door u gevraagde termijn kunt uitvoeren. 

Indien het plan akkoord bevonden is en u plaatst een wegafzetting of gebruikt een 

omleiding, bent u verplicht om de maatregelen aan te kondigen via de plaatselijke 

advertentie in de Huis aan Huis krant. Deze maatregelen worden dan ook automatisch 

doorgegeven aan de hulpdiensten en gepubliceerd op de internetsite van Twente Mobiel.  

Voor het plaatsten van de advertentie moet u minimaal twee weken voor uitvoering een 

mail sturen aan k.roelfsema@enschede.nl  met hierin informatie over de duur van de 

wegafsluiting, de uit te voeren werkzaamheden en de soort wegafsluiting: geheel, eenzijdig 

of alleen hinder. 

- Plaatst u een object in de openbare ruimte, zoals een kraan of een container, 

dan bent u verplicht hiervan minimaal drie weken voor aanvang een melding te maken.  

Ga hiervoor naar het digitale loket van de gemeente Enschede;  enschede.nl / Openbare 

Ruimte / Objecten plaatsen in de  openbare ruimte. 

Uw melding wordt daar afgehandeld. 

 

- Indien u voor uw werkzaamheden moet gaan graven moet u ook een MOOR 

melding aanvragen (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte).  

Informatie hierover en het plaatsen van de melding kunt doen onder bij het digitale loket 

van de gemeente Enschede;  enschede.nl /Openbare Ruimte/Bodem/Graafwerkzaamheden 

in de openbare ruimte.     

Uw melding wordt daar afgehandeld. 

P. Bult   
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