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Onderwerp

Afsluiting overweg Arnhemse Bovenweg 14 juni 2018

Retouradres: Stationsweg 13, 3972 KA Driebergen

Bewoner of eigenaar van dit pand

Geachte buur, beste relatie,
Hierbij informeren wij u over de werkzaamheden die op 14 juni in de avond en nacht zullen
plaatsvinden.
Arnhemse Bovenweg-overweg dicht voor gemotoriseerd verkeer van 14 juni 20.00 uur
tot en met 15 juni 05.00 uur
Ter hoogte van de spoorwegovergang Arnhemse Bovenweg wordt een mantelbuis
ingegraven. Dit werk is ter voorbereiding op de treinvrije periode van 11 augustus. Op 14 juni
starten wij met het zagen in het asfalt langs de overweg. Deze strook asfalt wordt
weggebroken, waarna wij een sleuf graven. Na het plaatsen van de mantelbuis in de sleuf
wordt het wegdek hersteld door middel van klinkers. Deze worden afgetrild met een trilplaat.
Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Hoofdstraat (zie kaartje). Uiteraard blijven
bedrijven en woningen bereikbaar (bestemmingsverkeer). Fietsers (na afstappen) en
voetgangers kunnen wel passeren.
We verwachten dat deze werkzaamheden geluidshinder met zich meebrengen. Deze hinder
zit met name in het zagen van het asfalt aan het begin van de avond en het aftrillen van de
klinkers aan het einde van het werk. Ook het graafmaterieel zal voor lichte geluidshinder
zorgen.
Informeert u uw huisgenoten, medewerkers, leveranciers en gasten?
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over deze
werkzaamheden.
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Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden van het stationsgebied kunt u vinden op: website
www.stationdriebergenzeist.nl, in het bouwcafé dat iedere woensdagmiddag tussen 13.00 en
16.00uur is geopend, gevestigd aan de Stationsweg 13. 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).

Met vriendelijke groet,
Stationsgebied Driebergen-Zeist

Clementine Roest
Omgevingsmanager
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