
[[ADBW]]
[[Straatnaam]]  [[Huisnummer]]  [[Toevoeging]]
[[PC1]] [[PC2]]  [[Woonplaats]]

Utrecht, [[matdatum]]                                Telefoonnummer: 0800-776 72 45

Betreft: Werkzaamheden bij u in de buurt

 

Geachte heer, mevrouw,

ProRail is de beheerder van de railinfrastructuur in Nederland. Wij onderhouden en vernieuwen
het spoor regelmatig. Binnenkort werken we bij u in de buurt. In onderstaand schema staat een
overzicht van de geplande werkzaamheden.

Werkzaamheden
Communicatie

Afdeling Publiekscontacten

Bezoekadres
De Inktpot

Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht

Postadres
Postbus 2038

3500 GA Utrecht

www.prorail.nl

Binnenkort vinden er nachtelijke werkzaamheden plaats t.b.v. de nieuwe onderdoorgang onder
het spoor ter hoogte van de Balijeweg. De onderdoorgang wordt naar verwachting eind 2014 in
gebruik genomen. Tot deze tijd zal onze aannemer op werkdagen, tussen 07.00 uur en 18.00
uur, werkzaamheden uitvoeren.
Het is mogelijk dat u tijdens de werkzaamheden geluidsoverlast ondervindt van machines. Ook
kunt u hinder hebben van trillingen, bouwverlichting en het bouwverkeer.

Overzicht van de werkzaamheden

Locatie      Periode*    Werktijden* Werkzaamheden
Naast de overweg
Balijeweg

In de periode van
vrijdag 9 augustus
(21.00 uur) tot en met
maandag 12 augustus
(05.00 uur)

Continue
werkzaamheden

Aanbrengen
damwanden,
fundatiepalen,
uitvoeren grondwerk

* We proberen de werkzaamheden in de aangegeven tijd af te ronden. Door onvoorziene
omstandigheden, zoals het weer, kan de planning echter worden aangepast.

Afsluiting overweg

Naam overweg Gemeente Periode van afsluiting
Balijeweg en een deel van
de Kasteel Verduynestraat

Maastricht Van vrijdag 9 augustus (21.00 uur)
tot en met maandag 12 augustus
(05.00 uur) 

Voor actuele informatie over wegomleidingen verwijzen wij u naar (de website van) uw
gemeente of uw lokale huis-aan-huis blad.



Gevolgen voor het treinverkeer

De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het treinverkeer. Kijk voor actuele reisinformatie
op www.ns.nl en teletekstpagina’s 751 en 754 of bel naar OV-reisinformatie, 0900-9292 (€0,70
per minuut), voor een reisadvies op maat.

Onderhoud en vernieuwing van het spoor

Door het regelmatig inspecteren en het tijdig vervangen of vernieuwen van onderdelen blijft het
spoor in goede conditie. Spoorwerkzaamheden gebeuren vaak ’s nachts en in het weekend,
aangezien er dan minder of geen reizigerstreinen rijden. Dat is veiliger voor de spoorwerkers.
Bovendien blijft het aantal treinvertragingen voor de reiziger zo beperkt mogelijk.

Meer informatie over de werkzaamheden

Voor algemene informatie over de verschillende soorten werkzaamheden die ProRail uitvoert
kunt u terecht op onze speciale internetpagina www.prorail.nl/onderhoud. Ook kunt u 24 uur per
dag, zeven dagen in de week* gratis bellen met de afdeling Publiekscontacten via 0800 – 776
72 45 of het contactformulier op onze website invullen (www.prorail.nl/contact).

*Let op: tussen 18.30 uur 's avonds en 08.00 uur 's ochtends is Publiekscontacten alleen bereikbaar voor urgente zaken

als ernstige overlast en veiligheidrisico's.

Met vriendelijke groet,

Communicatie Regio Zuid
ProRail


