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Onderwerp

Avond- en nachtafsluiting Odijkerweg-noordzijde

Retouradres: Stationsweg 13, 3972 KA Driebergen

Bewoner of eigenaar van dit pand

Beste buurman, buurvrouw,
Hierbij informeren wij u over werkzaamheden aan de Odijkerweg.
Van maandag 21 augustus tot en met woensdagochtend 23 augustus 2017 is er een avonden nachtafsluiting voor het gedeelte Odijkerweg, ter hoogte van het nieuwe busstation, tussen
de kruising Hoofdstraat/Driebergseweg en de inrit van Bochane.
De afsluiting en omleiding gaat in op 21- en 22 augustus om 20.00 uur en eindigt de volgende
ochtend vroeg om 05:00 uur. Na dit tijdstip en tot 20.00 uur is de weg dus gewoon open. Zie
bijgaand kaartje.
Werkzaamheden op maandagavond- en nacht 21/22 augustus 2017 (vanaf 20.00 uur) en
nacht (tot 05:00 uur).
Wij voeren voorbereidingen uit voor de werkzaamheden tijdens de avond en nacht van 22
augustus. De werkzaamheden brengen geluidshinder met zich mee (zaagwerkzaamheden,
machines). Ook zullen wij ons werk aanlichten.
Werkzaamheden op dinsdagavond- en nacht 22/23 augustus 2017 (vanaf 20.00 uur) en
nacht (tot 05:00 uur)
In deze nacht zullen we asfalteren en wegmarkeringen aanbrengen. U kunt geluids(machines, asfalteren) en lichthinder ervaren en ook de asfalteerwerkzaamheden ruiken.
Bewoners en bedrijven aan de Odijkerweg zijn bereikbaar via de Kwekerijweg / Odijkerweg /
Stationsweg.
Tot slot
Onze werkzaamheden en informatievoorziening zijn te volgen zijn via diverse kanalen: zo is
er de website www.stationdriebergenzeist.nl. U bent altijd welkom in het bouwcafé dat iedere
woensdagmiddag tussen 13 en 16 uur is geopend, gevestigd aan de Stationsweg 13.
Eveneens is de gratis omgevingsapp voor smartphone te downloaden, en zijn wij te volgen op
Facebook (@StationsgebiedDriebergenZeist), Twitter (@stationDZ) en zijn we bereikbaar via
telefoonnummer 088-400 8092 (24/7).
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Met vriendelijke groet,
Stationsgebied Driebergen-Zeist

Jorien Batterink
Omgevingsmanager

Situatieschets

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

