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Extra attentie overlast aankomend weekend
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Geachte heer / mevrouw,
In de brief van 25 juni informeerden wij u al over de werkzaamheden tijdens de periode van
19 juli t/m 29 juli 2019. Deze brief zoomt nader in op de te verwachten overlast voor het
aankomend weekend.
Geluidsoverlast bij trekken van damwanden
Op zaterdag 20 juli om 06:00 uur starten wij met het trekken van damwanden aan de zuidkant
van de Stationsweg. Deze werkzaamheden gaan continue door en duren tot uiterlijk
zondagavond 21 juli 20:00 uur. Deze activiteiten kunnen voor geluidsoverlast zorgen.
Afsluiting Hoofdstraat en Stationsweg
Gedurende de periode van 19 juli (20:00 uur) t/m 29 juli (06:00 uur) is de Hoofdstraat
afgesloten. Om op doordeweekse dagen een doorgaande route voor woon-werkverkeer
mogelijk te maken, is ervoor gekozen om de Stationsweg alleen in de weekenden af te
sluiten. Om veilig te kunnen werken bij het trekken van de damwanden, moet de machine op
een afgesloten weg staan. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om continue door te werken bij het
trekken van de damwanden.
Overige hinder na het weekend
Na aankomend weekend beperkt de overlast zich tot hijswerkzaamheden en rijdend
materieel. In het weekend van 26 juli (20:00 uur) t/m 29 juli (06:00 uur) is de Stationsweg
wederom afgesloten doordat wij dan het nieuwe fietspad langs deze weg aansluiten. De
Hoofdstraat is de gehele periode van 19 juli (20:00 uur) t/m 29 juli (06:00 uur) afgesloten. De
geluidsoverlast blijft echter grotendeels beperkt tot aankomend weekend.
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).
Met vriendelijke groet,
BAM Infra
BAM werkt aan het stationsgebied Driebergen-Zeist in opdracht van ProRail

