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Station Driebergen-Zeist zet deuren open tijdens Dag van de Bouw
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Bewoner of eigenaar van dit pand

Geachte bewoner/ eigenaar, beste buurman of buurvrouw,
Op zaterdag 2 juni wordt in heel Nederland de Dag van de Bouw gehouden. Het project
Stationsgebied Driebergen - Zeist neemt ook deel aan deze feestelijke en informatieve dag.
Wij sturen u deze brief om u uit te nodigen, maar ook om u te attenderen op de grotere drukte
die wij verwachten in vergelijking met een gangbare zaterdag.
U bent van harte welkom om de bouw van het stationsgebied Driebergen-Zeist nog dichterbij
te beleven. Van 10.00 - 15.00 uur mogen bezoekers rondlopen nabij en op de bouwplaats,
constructies van dichtbij bekijken en kunt u de bouwput vanuit ons perspectief aanschouwen
en alle vragen stellen die u altijd al had willen stellen.
Een Dag van de Bouw op een knooppunt als Stationsgebied Driebergen – Zeist heeft
ongetwijfeld veel belangstelling voor het publiek. Wij verwachten veel bezoekers. Het is niet
goed in te schatten hoeveel publiek er komt, omdat bijvoorbeeld ook de bouwplaatsen in
Utrecht CS en Veenendaal – De Klomp zich openstellen. Wij doen er alles aan om deze dag
voor de bezoekers, maar ook voor onze buren tot een succes te maken.
Wij nodigen u van harte uit om onder het genot van een heerlijke kop koffie de archeologische
vondsten te bekijken. De duikers die aan het onderwaterbeton werken geven een
demonstratie in een groot aquarium en er zijn lasdemonstraties. Ook zijn er activiteiten voor
kinderen, zoals zandgraven met een mini-graver, een springkussen en schminken.
Mocht u vragen hebben, dan verneem ik dat graag. Tot 2 juni!
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.
Met vriendelijke groet,
Stationsgebied Driebergen-Zeist

Clementine Roest
Omgevingsmanager
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