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Onderwerp

Werkzaamheden Hoofdstraat in het weekend van 23 juni 20.00u tot en met 26 juni 2017 05.00u

Onze referentie
Behandeld door
Telefoon direct
E-mail

Geachte bewoner, beste buren,

In het weekend van 23 juni 20.00 uur tot en met 26 juni 5.00 uur werken wij aan de
Hoofdstraat, inclusief de kruising naar het tijdelijke P+R-terrein naast de A12. Onze
werkzaamheden bestaan onder andere uit het opbreken van de huidige weg, het aanbrengen
van nieuw asfalt en het aanleggen van een verkeerslichtinstallatie. Vanaf 26 juni is de
tijdelijke P+R open.
Wij werken dit weekend dag en nacht, u kunt hier mogelijk (geluids)hinder van ervaren,
doordat wij onder andere asfalt frezen, rijden met asfaltvrachtwagens, shovels en tractoren,
lussen slijpen in het asfalt en een omleiding voor verkeer instellen.
Hoofdstraat ten zuiden van het spoor afgesloten
Op de Hoofdstraat, tussen de af-/oprit van en naar de A12, tot aan de ingang van landgoed
Reehorst/ Antropia, geldt van 23 juni 20.00 uur tot en met 26 juni 5.00 uur een afsluiting voor
het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen doorgang vinden, wel moet u –
afhankelijk van de locatie waar u moet zijn – de Hoofdstraat oversteken. Volg hiervoor de
borden. Doorgaand gemotoriseerd verkeer dat naar Zeist wil vanaf de A12, leiden wij om via
de Loolaan, Arnhemsebovenweg en Breullaan. Wilt u vanaf Zeist naar Driebergen, volg dan
de route Breullaan, Arnhemsebovenweg en Loolaan. Zie bijgaand kaartje ter verduidelijking.
Bereikbaarheid aanwonenden en landgoederen
Bewoners en huurders ten zuiden van de ‘lijn’ hertenkamp kunnen vanaf de A12 rijden en
zich melden bij de verkeersregelaar daar. De auto kan dan geparkeerd worden op het tijdelijk
P+R-terrein en u kunt te voet de Hoofdstraat oversteken (let a.u.b. op onze collega’s ter
plaatse, zij zullen u aangeven wanneer u het beste veilig kunt oversteken). Bewoners en
huurders ten noorden van het hertenkamp kunnen het beste vanaf en richting de stationszijde
(Zeist) rijden. Let u a.u.b op de aanwijzingen van onze collega’s ter plaatse, zij helpen u
graag.
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Als u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft, mag u ons altijd bellen of mailen via
bovenstaande contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op..
Met vriendelijke groet,
Stationsgebied Driebergen-Zeist

Jorien Batterink
Omgevingsmanager

Kaartje gedeelte afsluiting Hoofdstraat en omleiding voor gemotoriseerd verkeer

BAM Infra werkt aan het stationsgebied Driebergen-Zeist in opdracht van ProRail

