Elst
Noord
Spoorkruisingen

Aan de bewoner(s) / gebruikers van dit pand

Datum: 23 juli 2019
Betreft: nachtwerkzaamheden in uw buurt

Geachte geadresseerde,
Met het project Elst Noord Spoorkruisingen gaan we de doorstroming verbeteren van het
verkeer rondom de spoorkruisingen Rijksweg-Noord en 1e Weteringsewal. In deze brief leest u
in welke nachten werk aan het spoor plaatsvindt in de periode eind juli tot eind augustus 2019.

Werkzaamheden en planning
Op onderstaande afbeelding ziet u aan welk deel van het spoor wordt gewerkt.

Figuur 1: werkzaamheden aan het spoor tussen huisnummer Rijksweg-Noord 121 en Rijksweg-Noord 97

Tot eind augustus 2019 werken we 4 nachten tussen 23.00 uur en 7.00 uur aan het spoor:
•

1e nacht: zondag/maandag 28 naar 29 juli,

•

2e nacht: zondag/maandag 11 naar 12 augustus,

•

3e nacht: zondag/maandag 18 naar 19 augustus en de

•

4e nacht: zondag/maandag 25 naar 26 augustus.

In de eerste drie nachten wordt er gewerkt aan de fundering voor de nieuwe palen van de
bovenleiding. De aannemer plaats dan onder andere nieuwe betonblokken in de grond. Het
benodigde materiaal voert de aannemer overdag aan en slaat dit op nabij de overweg 1e
Weteringsewal.
Na het plaatsen van de betonblokken, worden in de 4 e nacht de palen op de funderingsblokken
geplaatst. Hierna is het werk nog niet klaar en volgen nog eens twee nachten werkzaamheden.
Over deze nachten, één maal in september en één maal in oktober, informeren wij u met een
aparte brief.
Last van de werkzaamheden
De machines die gebruikt worden bij de werkzaamheden, zoals graafmachines over het spoor,
de hijskraan bij de 1e Weteringsewal en boormachines, kunnen geluidshinder veroorzaken. Om
veilig te werken plaatst de aannemer ook bouwverlichting waarvan u ook enige hinder kunt
ondervinden. De aannemer streeft er naar om de hinder zo veel als mogelijk te beperken,
desondanks adviseren we de bewoners nabij het spoor ramen te sluiten.

Projectwebsite en nieuwsbrief
U kunt de werkzaamheden over de beide spoorkruisingen vanaf nu volgen via de
projectwebsite: https://spoorkruisingenelst.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief en/of een melding over het project doen. Op de openingspagina staan hiervoor
aparte knoppen.

Werkzaamheden aan het spoor kunt u ook volgen via:
https://www.prorail.nl/omwonenden/check-het-spoorwerk-in-uw-buurt. Op deze website
vindt u meer specifieke informatie over werken aan het spoor.

Wanneer u vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 06-46133881 of
via e-mail: wnoo@heijmans.nl.

Met vriendelijke groet,

Wouter de Noo
Omgevingsmanager namens:
Projectorganisatie Spoorkruisingen Elst Noord

