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

Utrecht, [[matdatum]]

Telefoonnummer: 0800 - 776 72 45

Betreft: [[werkzaamheden]]
Geachte heer, mevrouw,
Nederland beleeft een ingrijpende periode door het coronavirus. We zijn ons ervan bewust dat
ook u hiermee te maken heeft. Tegelijkertijd gaat het werk aan het spoor door en willen we
u graag informeren over de werkzaamheden die binnenkort door ProRail worden uitgevoerd.
Omdat u dichtbij woont, heeft u daar mogelijk last van. Daarom houden we u graag op de
hoogte van onze werkzaamheden, zodat u weet wat u kunt verwachten. In deze brief leest u er
meer over.
Spoorvernieuwing
In augustus gaat ProRail een deel van de sporen vernieuwen op het emplacement van Sittard.
We werken aan het spoor vanaf de Bergerweg tot aan Tunnelstraat. We vernieuwen o.a. de
dwarsliggers, spoorstaven en de ballast (spoorgrind). Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder
ondervinden van de machines die we inzetten en de bouwverlichting. Hier onder kunt u lezen
wanneer we aan de slag gaan.
Waar?
Emplacement Sittard van
de Bergerweg tot aan de
Tunnelstraat

Wanneer?
Van vrijdag 14 augustus
(01.15 uur) tot en met
maandag 17 augustus (05.15
uur), continue werkzaamheden
Op maandag 24 augustus van
01.15 uur tot 05.15 uur
Op maandag 7 september van
01.15 uur tot 05.15 uur

Wat?
Spoorvernieuwing

Spoorvernieuwing
Lassen en slijpen van de
spoorstaven

Opslag van materiaal
Tijdens de werkzaamheden slaat ProRail bouwmaterialen op in twee depots bij het spoor. Een
depot komt ter hoogte van de Geerweg/Poststraat achter Q-park en het andere depot kom
tussen het spoor en de Lupinestraat. De depots worden op 10 augustus ingericht vanaf 00.00
uur. Op 22 augustus zijn de depots weer opgeruimd en is het terrein weer teruggebracht in de
oude staat.

Waarom werken we 's nachts?
ProRail werkt vaak 's nachts of in het weekend, omdat er dan minder of geen treinen rijden.
We begrijpen echter dat dit voor u vervelend kan zijn. Daarom proberen onze mensen zoveel
mogelijk rekening te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te
zetten dan strikt noodzakelijk.
Gevolgen voor het treinverkeer
Tijdens de werkzaamheden rijden er minder of geen treinen. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan
voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via
www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut).
Spoorwerk in uw buurt
Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer wij in uw buurt werken. Ook kunt u een
automatische mail ontvangen wanneer wij bij u aan het werk gaan. Ga hiervoor naar https://
mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden.
Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via www.prorail.nl/contact. Of
bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij
noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.
Met vriendelijke groet,
Wendy de Wild
Directeur Regio Zuid
ProRail
ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Wij beheren, onderhouden en vernieuwen het spoor
en de stations. Zo houden we het spoor veilig, betrouwbaar en duurzaam. Meer weten over onze werkzaamheden? Kijk
dan op www.prorail.nl/vernieuwing.

