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Correctie
Afsluiting en werkzaamheden Oprit Driebergen richting Arnhem (Paasweekend)
Asfalteerwerkzaamheden Bunnik – Driebergen (eerste helft april, inclusief Paasweekend)

Geachte heer, mevrouw,
In onze brief van 30 maart j.l. met referentie PvB-OM-B-1121-RBO is helaas op een tweetal plaatsen
per abuis de maand ‘maart’ aangegeven in de geplande datum van de werkzaamheden, waar dit
natuurlijk ‘april’ moet zijn. Wellicht dat u al had begrepen dat hier sprake is van een vergissing, maar
wij vinden het wel zo fijn om u toch zo correct mogelijk te informeren. Vandaar dat wij, wellicht ten
overvloede, hebben gemeend om u niettemin deze correctie na te sturen. Onderstaand treft u de
correcties aan.
Pagina 1, 3e alinea:
In het lange weekend van 06 tot en met 09 april wordt ook de oprit Driebergen richting Arnhem
vernieuwd en opgehoogd. Daarvoor is de oprit gesloten vanaf vrijdag 06 april 12:00 uur tot maandag
09 april (Tweede Paasdag) 12:00 uur. In de omgeving van de oprit vinden ook andere werkzaamheden
plaats, zoals het aanbrengen van de laatste funderingen voor de geluidsschermen langs de oprit.
Pagina 5, tabel:
Planning
Datum

Werkzaamheden Oprit

Tijd

Oprit Driebergen richting Arnhem
Afsluiting oprit

12:00 uur

Opbreken verharding en frezen asfalt oude oprit

Overdag

Aanbrengen buispalen geluidsschermen

Avond

Ophogen en verdichten zandlichaam nieuwe oprit

Avond en nacht

Ophogen en verdichten zandlichaam nieuwe oprit

Overdag

Aanbrengen wegfundering en asfaltering nieuwe oprit

Overdag, avond, nacht

Zondag 08 april

Aanbrengen wegfundering en asfaltering nieuwe oprit

Overdag, avond, nacht

Maandag 09 april

Openstelling oprit

12:00 uur

Vrijdag 06 april

Zaterdag 07 april
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Onze excuses voor het ongemak of de verwarring die mogelijk is ontstaan door deze vergissing in onze
eerste brief over de werkzaamheden in het Paasweekend.
Wij hopen u hiermee alsnog naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. Mocht u evenwel toch
vragen hebben, dan kunt u deze stellen via:
-

info@poortvanbunnik.nl
Postbus 20, 3980 CA te Bunnik
het (gratis) telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002

Met vriendelijke groet,
Poort van Bunnik v.o.f.

Robert Bos
Projectdirecteur
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