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Werkzaamheden en omleiding weekend 28 juli 2017

Datum
Projectnaam
Uw referentie
Onze referentie
Behandeld door
Telefoon direct
E-mail
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Aan de bewoners van dit pand

Geachte pandeigenaar/-huurder, beste buurman, buurvrouw,
In het weekend van 28 juli tot en met 31 juli werken wij aan de weg op de Odijkerweg, ter
hoogte van het nieuwe busstation en bij garage Bochane. Hiervoor moeten wij dit gedeelte
van de weg afsluiten voor alle verkeer. U kunt niet met de auto, fiets of te voet ons werkvak
kruisen, voor uw veiligheid en die van onze collega’s. Wij houden alle woningen en panden
bereikbaar.
Wat is de route dit weekend?
U bereikt dit weekend de Hoofdstraat of Driebergseweg via de spoorovergang
Odijkerweg/Kwekerijweg, zie bijgaand kaartje. Dit geldt dus voor zowel (vracht)auto’s, als
fietsers als voetgangers. Bewoners die via garage Bochane hun woning bereiken, blijven
bereikbaar via een tijdelijke ingang vanaf de Odijkerweg. Wilt u uw eventuele bezoekers
informeren? Uiteraard geven wij met (gele) borden op de weg de te rijden route aan. Het is
helaas tijdelijk omrijden/lopen voor u, alvast bedankt voor uw begrip.
En na dit weekend?
Na dit weekend steken de fietsers die vanaf de Odijkerweg naar Zeist willen, over, ter hoogte
van het nieuwe busstation.
Wat merkt u?
Wij werken dag en nacht dit weekend. Wij zullen onder andere asfalt frezen, puinverharding
breken en verwijderen. Daarna brengen wij nieuw zand en fundering aan, zullen wij
asfalteren, walsen, wegmarkering aanbrengen en slijpwerkzaamheden aan de lussen in het
wegdek uitvoeren . U kunt geluids- en trillingshinder ervaren en wij zullen tijdelijk verlichting
gebruiken om ons werk goed te kunnen uitvoeren. Een enkele parkeerplaats zal tijdelijk
vervallen, dit is ter plaatse aangegeven.
Tot slot
Van onze werkzaamheden in het weekend van 14 juli hebben wij een timelapse video
gemaakt. Deze kunt u op YouTube bekijken via deze link: https://youtu.be/J8qCcrx98dM of
door op YouTube te zoeken naar ‘timelapse BAM Driebergen’.
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie, via bovenstaande
contactgegevens.
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Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.stationdriebergenzeist.nl , op
woensdagmiddag tussen 13 en 16 uur in het Bouwcafé aan de Stationsweg 13 of u kunt de
gratis app Station Driebergen-Zeist downloaden. Foto’s en handige informatie geven wij ook
op Facebook (@StationsgebiedDriebergenZeist) en Twitter (@stationDZ) en wij zijn
telefonisch te bereiken via telefoonnummer 088-400 8092.
Met vriendelijke groet,
Stationsgebied Driebergen-Zeist

Jorien Batterink
Omgevingsmanager

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

