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Herontwikkeling Spoorzone Culemborg
ProRail start met bouw liften
In de week van 4 april 2011 start ProRail met de bouw van twee liften
in het NS-station, de start van meer werkzaamheden in de Spoorzone.
Als de gemeenteraad akkoord gaat, verandert de westkant van de
Spoorzone vanaf 2012 van uiterlijk...
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Contactpersoon
Voor vragen kunt u
contact opnemen met
Wout van der Heijden
van de gemeente
Culemborg, tel. 0345
477 700 of via e-mail:
w.vd.heijden@culemborg.nl.

gemeente Culemborg
Ridderstraat 250
Postbus 136
4100 AC Culemborg
tel 0345 477 700
fax 0345 477 950
info@culemborg.nl
www.culemborg.nl

Parkeren
Een deel van de beschikbare parkeerruimte aan
de westkant van het station wordt gebruikt als
bouwplaats. Hierdoor zijn er tot aan het einde
van de bouwwerkzaamheden minder parkeerplaatsen beschikbaar op de P&R plaats bij Uittenbogert. De P&R aan de Parallelweg West
(naast nummer 16) heeft ruimte voor 117
auto’s en blijft gewoon beschikbaar. Daarnaast
is in het weekend van week 21 (29 en 30 mei)
de gehele parkeerplaats bij Uittenbogert aan
de westkant van het station afgesloten.

Informatie
ProRail is opdrachtgever voor de werkzaamheden aan het station. Met vragen
kunt u tijdens kantooruren bellen met de
afdeling Publiekscontacten: 0900 77 67
245 (€0,20 p.m.). Of vul het contactformulier in op www.proail.nl/contact o.v.v.
kenmerk R-253000.
Informatie over gevolgen treindienst
De werkzaamheden hebben niet alleen
gevolgen voor u als bewoners, maar ook
voor treinreizigers. Reizigers kunnen voor
meer informatie terecht op www.ns.nl,
teletekstpagina 754 of bellen naar 0900
9292 (€0,70 p.m.)

Internet
Deze en voorgaande nieuwsbrieven vindt

Toegankelijkheid

u ook op de website van de gemeente

De nieuwe liften op het NS-station Culemborg
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van stations te vergroten. ProRail werkt hierin

zone

samen met NS.
Voor meer informatie: www.prorail.nl/toegankelijkheid.

Weekend

Werkzaamheden

Tijdstippen

Vrijdag 8 april

Werkzaamheden aan perrons.

Van 7.00 tot 17.00 uur.

Week 14
(9 en 10 april)

Aanpassingen aan de bovenleiding.
Werkzaamheden aan perrons.

Van zaterdag 01.00 uur tot en met
maandag 05.00 uur.

Dinsdag 12 april

Werkzaamheden aan perrons.

Van 7.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag 27 mei

Werkzaamheden aan perrons.

Van 7.00 tot 17.00 uur.

Week 21
(29 en 30 mei)

Aanbrengen bouwkuip en funderingspalen. Werkzaamheden aan perrons.

Van zaterdag 01.00 uur tot en met
maandag 05.00 uur.

Dinsdag 31 mei

Werkzaamheden aan perrons.

Van 7.00 tot 17.00 uur.

Week 25
(25 en 26 juni)

Aanbrengen bouwkuip en funderingspalen.
Sloopwerkzaamheden aan bestaande
tunnel.

Van zaterdag 01.00 uur tot en met
maandag 05.00 uur.

Vanaf 16 mei tot eind
december 2011

Werkzaamheden aan de nieuwe liften

Van maandag tot en met vrijdag
van 7.00 tot 16.00 uur.

