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.
Aan de bewoners van

Beste buurman, buurvrouw.
Met deze brief informeren wij u als direct omwonende over de werkzaamheden die wij de
komende weken gaan uitvoeren rondom het station.
Werkzaamheden sinds 6 maart 2017
Op 6 maart zijn we gestart met de werkzaamheden aan het stationsgebied. We werken
sindsdien aan:
- Aanleggen van fiets- en voetpaden langs de Hoofdstraat (aan de zuidzijde van het
spoor). De werkzaamheden zijn eind juni 2017 gereed.
- Aanleggen van nieuw busstation aan de noordzijde van het spoor. Het busstation is
begin september 2017 gereed.
- Aanleggen van nieuwe Stationsweg. De Stationsweg komt achter kantoor ‘Vierdaelen’
te liggen. De weg gaat medio juni 2017 open.
- Intrillen van damwanden aan noord- en zuidzijde van het spoor. Dit wordt gedaan
zodat er een tijdelijke waterdichte constructie wordt gevormd waar het station
gebouwd kan worden.
- Bouwen van een nieuwe parkeergarage aan de Odijkerweg/nieuwe Stationsweg. De
parkeergarage kan eind oktober 2017 in gebruik worden genomen.
Werkzaamheden vanaf 21 april 2017
De komende weken starten wij met werkzaamheden op een aantal ‘nieuwe’ locaties.
- Tot medio mei zijn wij bezig met de aanleg van een fiets- en voetpad aan de
Hoofdstraat ter hoogte van het Pannenkoekenhuis.
- Van 24 april tot medio mei leggen wij een nieuw fiets- en voetpad aan de oostzijde
van de Driebergseweg, ten noorden van de kruising met de Breullaan.
- Van begin mei tot medio juni leggen wij een fiets- en voetpad aan ter hoogte van
garage Bochane (Odijkerweg/Driebergsweg).
Wij leggen deze nieuwe fiets- en voetpaden als eerste aan, zodat wij de verbreding van de
Hoofdstraat kunnen realiseren terwijl fietsers en voetgangers veilig kunnen passeren,
gescheiden van de rijbaan.
Weekend van 26 mei (Hemelvaart) geen treinen en omleiding
In het Hemelvaartweekend werken wij op en rond het spoor. Om veilig te kunnen werken
rijden er geen treinen en geldt een afsluiting van de Hoofdstraat en Stationsweg.
Van 27 mei 01.20 uur t/m 29 mei 5.20 uur rijden er geen treinen van en naar station
Driebergen-Zeist. De NS zet bussen in.

In dit weekend gelden wegafsluitingen ter hoogte van de spoorwegovergangen bij de
Hoofdstraat en Odijkerweg, van 26 mei 22.00 uur t/m 29 mei 5.00 uur. Het verkeer wordt
omgeleid. We zorgen er altijd voor dat één van de twee spoorwegovergangen (Odijkerweg of
Hoofdstraat) openblijft voor verkeer. In een volgende brief van medio mei, op onze website en
social media tonen wij op een kaartje de omleidingsroutes.
Inloopavond woensdag 10 mei
Wilt u meer weten over het treinvrije weekend en de werkzaamheden? Op woensdagavond
10 mei bent u tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom in ons informatiecentrum
(Stationsweg 13, Driebergen) om uw vragen te stellen. De bouwmanagers van ProRail en
BAM zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Meer informatie?
Met deze informatie vertrouwen we erop u goed te hebben geïnformeerd. Heeft u toch een
vraag of opmerking, neem dan gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.stationdriebergenzeist.nl of u kunt
de app Station Driebergen-Zeist downloaden. We zijn te volgen op Twitter (@stationDZ) en
Facebook (@StationsgebiedDriebergenZeist). Voor vragen en/of andere zaken zijn we
bereikbaar via telefoonnummer 088-400 8092 (24 uur per dag bereikbaar).

Kaartje met werkzaamheden vanaf 24 april 2017; Stationsgebied Driebergen-Zeist.
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BAM Infra werkt aan het stationsgebied Driebergen-Zeist in opdracht van ProRail

