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Onderwerp

Fietsroute scholieren na de zomervakantie

Retouradres: Stationsweg 13, 3972 KA Driebergen

Middelbare scholen Zeist/Driebergen

Geacht schoolbestuur,
Deze brief is om de leerlingen die via de Hoofdstraat naar school fietsen te informeren. De
spoorwegovergang over de Hoofdstraat zal de eerste drie dagen na de schoolvakantie (27, 28
en 29 augustus) nog dicht zijn. Er is een omleidingsroute ingesteld.
Wat betekent dit voor uw leerlingen?
Voor de eerstejaars scholieren is dit alleen de eerste twee dagen van het nieuwe schooljaar
een andere weg dan zij wellicht met hun ouders hebben proefgereden. Alle leerlingen (en
docenten) kunnen van de omleidingsroute gebruikmaken die op onderstaand kaartje is
bijgevoegd.
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In augustus 16 dagen geen treinen maar bussen
Vanaf 29 augustus rijdt al het verkeer op de Hoofdstraat onder het spoor door. Een
belangrijke - en misschien wel historisch te noemen - mijlpaal. Voordat het zover is, rijden in
augustus 2018 gedurende 16 dagen geen treinen, maar bussen. In de 16-daagse wordt dag
en nacht gewerkt aan en rond het spoor om deze onderdoorgang mogelijk te maken. De
Hoofdstraat ter plaatse is tijdens de werkzaamheden van 11 augustus tot en met 28 augustus
afgesloten en er is sprake van omleidingen voor alle verkeer.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over deze
werkzaamheden en dank voor uw begrip.
Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden van het stationsgebied kunt u vinden op onze
website www.stationdriebergenzeist.nl.. Eveneens is er een gratis omgevingsapp ‘Station
Driebergen Zeist’ voor smartphone te downloaden, en zijn wij te volgen op Facebook
(@StationsgebiedDriebergenZeist), Twitter (@stationDZ) en bereikbaar via telefoonnummer
088-400 8092 (24/7).
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