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Aan de bewoners van dit adres

6 maart 2019
Spoorverbetering Wehl-Didam-Zevenaar
Inloopbijeenkomst 19 maart en werkzaamheden in het weekend
van 23 en 24 maart

Datum
Project
Onderwerp

Geachte heer/mevrouw,
Wellicht heeft u gehoord dat Strukton Rail in opdracht van ProRail in de afgelopen weken
voorbereidende werkzaamheden heeft uitgevoerd voor de spoorverbetering op het traject
Wehl-Didam-Zevenaar. Dit waren onder andere de nachtwerkzaamheden van afgelopen 27
en 28 februari en 1 maart. Tijdens deze nachtwerkzaamheden zijn de spoorstaven op
verschillende locaties gelost voor de aanleg van een tweede spoor tussen Zevenaar en
Didam en voor de vernieuwing van het spoor tussen Didam en Wehl.
In vervolg op deze werkzaamheden vernieuwt Strukton Rail in het weekend van 23 en 24
maart het spoor. Ook past de aannemer de bovenleiding in Zevenaar aan en voert hij
werkzaamheden aan kabels uit. Omdat dit in het weekend gebeurt en u dichtbij het
werkgebied woont, informeren wij u hieronder over de tijdstippen van het werk, de
verschillende werklocaties en de gevolgen voor u als omwonende en/of treinreiziger.
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Werkzaamheden
Vernieuwen van het eerste deel van het spoor over
ca. 500 mtr (totaal wordt ca. 5 km spoor vernieuwd)
Wegafsluitingen:
Ringweg en Beekseweg, afgesloten van 23 maart
00:00 uur t/m 25 maart 06:00 uur.

eft u nog vragen

Voorbereidingen met kranen
Voorbereidingen met kranen
Spoor vernieuwingswerkzaamheden
Nawerk met kranen
Nawerk met kranen
Nawerk met kranen

Werklocaties
Vanaf Beekseweg (Wehl)
richting Didam
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Werkzaamheden
 Aanpassen en vervangen duiker onder het spoor
voor de watervoorziening.
 Aanpassen bovenleiding

Werklocaties
 Bij tunnel Zevenaar Poort
 Spoor nabij de Betuweroute

Wegafsluitingen:
(1) Ringbaan Oost (N336), afgesloten van 21 maart
07:00 uur t/m 26 maart 07:00 uur.
(2) Kerkstraat, afgesloten van 23 maart 00:00 uur t/m
25 maart 06:00 uur.
Verwachte hinder voor u als omwonende
We kunnen niet voorkomen dat de werkzaamheden licht- en geluidsoverlast veroorzaken en
begrijpen dat dit vervelend voor u kan zijn. Wij doen ons uiterste best om de overlast voor u
te beperken. Onze medewerkers werken bijvoorbeeld met materialen die op een andere
plek zijn klaargemaakt voor gebruik. Voor de veroorzaakte overlast vragen wij uw begrip.
Gevolgen voor het treinverkeer
Tijdens de werkzaamheden van 23 en 24 maart rijden er geen treinen. Reizigers reizen in
deze periode met bussen. Kijk voor actuele reisinformatie op www.reisplanner.nl of
www.arriva.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via 9292.nl of telefonisch:
0900 – 9292 (€ 0, 90 per minuut).
Waarom werken wij ’s nachts en in het weekend?
Op deze tijdstippen rijden er minder treinen. De hinder is er nog steeds, maar voor veel
minder reizigers. Als er geen treinen rijden, zijn de werkomstandigheden veiliger voor onze
medewerkers.

UITNODIGING
Inloopbijeenkomst dinsdag 19 maart
Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 19 maart in locatie
Reuring, Kerkplein 14 in Wehl tussen 18:00 uur tot 20:00 uur.
Op deze avond kunt u kennis maken met de aannemer en informatie krijgen over de
planning van de werkzaamheden, bouwwegen en -terreinen, wegafsluitingen etc. Ook
zijn medewerkers van Strukton Rail en ProRail aanwezig om uw vragen bijvoorbeeld
over de gevolgen van het werk op de directe omgeving aan de hand van tekeningen te
beantwoorden.
Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons tijdens kantooruren van 8:00 tot 17:00 uur
bereiken via telefoon 0541 - 584111, bij noodgevallen of ernstige overlast kunt u ons buiten
kantooruren bereiken via 06 - 11588277.
Meer informatie over het project
Meer informatie over de “Spoorverbetering Zevenaar-Didam-Wehl” vindt u op:
www.prorail.nl/projecten/spoorverdubbeling-zevenaar-didam.
Met vriendelijke groet,

Allard Postema
Omgevingsmanager Strukton Rail

