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Onderwerp

Aanvoeren dwarsliggers via Drift en overige informatie

Retouradres: Stationsweg 13, 3972 KA Driebergen

Bewoner of eigenaar van dit pand

Geachte buur, beste relatie,
De voorbereidingen van de treinvrije periode vanaf 11 augustus zijn in volle gang. Hiervoor
wordt ook het spoor achter uw huis onder handen genomen. Een groot stuk spoor wordt
vervangen, waarvoor nieuwe dwarsliggers noodzakelijk zijn. Deze dwarsliggers worden op de
volgende dagen aangevoerd in twee vrachten per dag.
-

Week 25
Week 25
Week 27
Week 27
Week 31

Woensdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag

20-08-18
21-08-18
04-09-18
05-09-18
25-09-18

Wat betekent dit voor u?
Er zijn geen grote aanpassingen nodig bij u voor de deur. Wat wel helpt is als de auto’s die
aan de weg staan, voor de helft op de rand van het veld staan. Dit maakt de weg richting het
spoor voor de vrachtwagens net iets beter begaanbaar.
Zand op de weg
In de bocht van de Drift ligt nog veel zand op de weg. Wij zorgen ervoor dat de weg wordt
geveegd.
Grasveld
Het grasveld bij u voor de deur is wederom beschadigd. Op het moment dat BAM de rijplaten
wilde weghalen waren deze in gebruik door een andere partij die met een boring onder de
A12 bezig was. Hiervan waren wij helaas niet op de hoogte, al betrof het wel werk voor het
spoor. Ook is door hen een kabel aangelegd richting het spoor. Wij hebben hen vriendelijk
verzocht om het grasveld weer te herstellen.
Voor wat betreft de treinvrije periode wordt u weer tijdig geïnformeerd over de
werkzaamheden die dan plaatsvinden en wat de mogelijke impact is voor u.
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Wij zouden u heel graag digitaal op de hoogte willen stellen. Dit maakt ons contact efficiënter.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw e-mailadres aan mij te mailen op infosdz@bam.com.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over deze
werkzaamheden en dank voor uw begrip.
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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