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Hoofdstraat niet bereikbaar per auto vanaf de kruising met Nijendal tot voorbij de in- en uitgang van
McGregor gedurende de periode van vrijdag 28 september 20:00 uur tot maandag 1 oktober 05:00 uur!

Geachte heer, mevrouw,
Op 19 september j.l. heeft u van ons een brief ontvangen (ref. PvB-OM-B-1313-AVR) met informatie
over de asfalteerwerkzaamheden aan de Hoofdstraat. In deze brief staat het volgende:
“In uw omgeving voeren wij binnenkort de laatste belangrijke werkzaamheden uit aan de Hoofdstraat
en de directe omgeving. In het weekend van vrijdagavond 28 september 20:00 uur tot
maandagochtend 1 oktober 05:00 uur worden op de Hoofdstraat en op de kruisingen met de op- en
afritten nieuw asfalt en nieuwe belijning aangebracht. De aanleg van extra rijstroken en opstelstroken
op de Hoofdstraat is daarmee afgerond. U ondervindt mogelijk overlast van de werkzaamheden.”
In aanvulling op die brief willen wij u graag nader informeren over de precieze locatie van de
asfalteerwerkzaamheden, aangezien de inrit van uw woning of bedrijf grenst aan het deel van de
Hoofdstraat waar het nieuwe asfalt wordt aangebracht.
Het deel van de Hoofdstraat dat wordt voorzien van nieuw asfalt en nieuwe belijning betreft het
gedeelte vanaf de kruising met Nijendal tot voorbij de in- en uitrit van het pand van McGregor.
Het is dan niet mogelijk om met de auto te rijden op het gedeelte van de Hoofdstraat waar het
nieuwe asfalt wordt aangebracht. Dit betekent dat de Hoofdstraat vanaf vrijdagavond 20:00 uur tot
maandagochtend 05:00 uur wordt afgesloten voor autoverkeer vanaf Nijendal tot voorbij de kruising
met McGregor (zie kaartje op de achterzijde van deze brief). Deze afsluiting is inclusief de kruising met
Nijendal.
Indien uw woning of bedrijf een in- en uitrit heeft op de Hoofdstraat tussen de kruising met
Nijendal en het viaduct onder de A12, willen wij u vriendelijk verzoeken om uw auto van
vrijdagavond vóór 20:00 uur tot maandagochtend 05:00 uur tijdelijk even ergens anders te
parkeren. U kunt dan namelijk niet met uw auto bij uw woning of bedrijf komen.
Wij zullen ervoor zorgen dat u uiteraard wel te voet en per fiets bij woning / bedrijfspand kunt komen
vanaf de Hoofdstraat. Onze excuses voor het ongemak.
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Contact en informatie
Wij hopen u 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.

Adelbert de Vreese
Projectmanager
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