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Onderwerp

Tijdelijke wegafsluiting van de Stationsweg 5 februari a.s.

Retouradres: Stationsweg 13, 3972 KA Driebergen

Bewoner of eigenaar van dit pand

Beste buurman, buurvrouw, relatie,
Hierbij informeren wij u over een tijdelijke wegafsluiting van de Stationsweg. Uw huis of bedrijf
blijft bereikbaar, echter via een tijdelijk andere route. Informeert u uw huisgenoten,
leveranciers, medewerkers en relaties hierover s.v.p.?
Tijdelijke avond- en nachtafsluiting Stationsweg
Van 5 februari 20.00 uur tot en met 6 februari 5.00 uur is de Stationsweg tussen de
voetgangersingang van de P+R garage en de kruising met de Hoofdstraat afgesloten. Zie
bijgaand kaartje.
Uw woning en bedrijf zijn bereikbaar, echter via de spoorovergang bij de Odijkerweg.
Fietsverkeer kan normaal over de Stationsweg.
De parkeergarage, halen & brengen en het station en de kiosk blijven bereikbaar, echter via
de spoorovergang Odijkerweg.
De reden voor deze afsluiting is een reparatie aan de tijdelijke verkeersbrug op de kruising
Stationsweg/Hoofdstraat. Er vallen helaas gaten in het asfalt door het nazakken van de brug.
Om te voorkomen dat dit erger wordt, worden in de avond en nacht maatregelen toegepast.
Meer informatie over de werkzaamheden stationsgebied
De werkzaamheden kunnen in de periode van 15 tot en met 21 december hinder geven voor
alle verkeer, reizigers en omwonenden. Houd de projectwebsite, de gratis app en de website
van NS in de gaten voor actuele (reis)informatie en volg eventueel de omleidingsborden.
Tijdens de werkzaamheden houdt BAM een actueel fotoverslag bij op de social media
accounts Facebook (@StationsgebiedDriebergenZeist) en Twitter (@stationDZ).

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

Datum

02-02-2018

Onze referentie

SDZ-COR-0038

Blad

2

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

Jorien Batterink
Omgevingsmanager
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