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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,

Bij de realisatie van de nieuwbouwwijk de Markiezaten is in samenwerking met ProRail een aantal aanpassingen
uitgevoerd aan het spoor. Zo is er een tunnel gekomen onder het spoor en zijn er diverse geluidwerende voorzieningen
aangebracht. Al vrij snel na de eerste aanleg bleken deze glazen geluidschermen niet bestand tegen vandalisme,
hetgeen niet bevorderlijk is voor de geluidwering maar zeker ook niet bijdraagt aan een positieve uitstraling van de
omgeving.
Hierbij willen wij u informeren dat, na ampel beraad, ProRail heeft besloten de glazen schermen op haar kosten te
vervangen door nieuwe exemplaren. Waarbij is aangegeven dat deze wel bestand moeten zijn tegen dit soort
vandalisme. Bij de voorgenomen werkzaamheden zullen in eerste instantie alleen de defecte schermen worden
vervangen. Indien op een later tijdstip nog meer schermen defect raken zullen deze alsnog door ProRail worden
vervangen. Gezien de kosten van vervanging is het niet opportuun om in deze fase alle schermen preventief te
vervangen.
Zoals uit de concept bewonersbrief van Prorail blijkt willen zij de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren conform
onderstaande planning:
Fase 1: Maandag 4 tot en met vrijdag 8 april.overdag van 07.30 uur tot 16.30 uur.
Fase 2: Maandag 11 april tot en met woensdag 27april, overdag van 07.30 uur tot 16.30 uur.
Fase 3: Zondag 22 mei van 00.05 uur tot en met maandag 23 mei 05.00 uur, continue werkzaamheden
ProRail zal middels bijgevoegde concept informatiebrief de aanwonende informeren.
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Telefoonnummer: 0800 - 776 72 45

Betreft: Werkzaamheden bij u in de buurt

Geachte heer, mevrouw,
Binnenkort werkt ProRail bij u in de buurt aan het spoor. 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.
Reparatie geluidsscherm
Het geluidsscherm bij het viaduct Markiezaat wordt gerapareerd. We vervangen de missende
glasplaten. Het grootste deel van de werkzaamheden kunnen we overdag uitvoeren. In
het weekend van 22 mei werken we wel 's nachts. Dan kunt u hinder ondervinden van de
bouwverlichting. In het onderstaand overzicht vindt u de exacte data en werktijden.
Waar?
Wanneer?
Geluidsscherm viaduct Maandag 4 tot en met vrijdag 8 april,
Markiezaat
overdag van 07.30 uur tot 16.30 uur.

Wat?
Vervangen glasplaten

Maandag 11 april tot en met woensdag 27 Vervangen glasplaten
april, overdag van 07.30 uur tot 16.30 uur.
Zondag 22 mei van 00.05 uur tot en met Vervangen glasplaten
maandag 23 mei 05.00 uur, continue
werkzaamheden
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.

Prevail
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,
drs. Inés Piasmans-Levert
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.

