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Actueel
In de bijgevoegde Update corona treft u het laatste nieuws aan. Jammer genoeg gaat het
landelijk maar ook in onze regio niet de goede kant op. Weer vaker zijn bijeenkomsten online en
een aantal activiteiten moeten worden verschoven of anders worden ingericht. Wij hopen dat
onze maatregelen bijdragen aan een beperking van het aantal besmettingen zodat wij het
onderwijs op school door kunnen laten gaan. Ik wil iedereen bedanken voor de medewerking en
het begrip dat er soms lastige situaties ontstaan.
Zo zal het opvallen dat er soms meer collega’s afwezig zijn, soms ziek maar vaak ook met
huisgenoten in quarantaine. Lessen zijn soms lastiger te plannen. Uiteraard houden wij de
vinger aan de pols en waar dat kan, sturen wij bij.

Ferry Brokers, rector/bestuurder
====================================================================
Reminder: Werkzaamheden Driebergseweg ter hoogte van De Breul van 29-11 tot 15-12
Via deze weg willen wij u informeren over de werkzaamheden die plaats gaan vinden aan de
Driebergseweg ter hoogte van de ingang van uw terrein. Zodat u personeel en leerlingen tijdig
kan informeren over de enige hinder en overlast die ontstaat door de werkzaamheden.
De gemeente Zeist is bezig met een reeks verkeersveiligheidsprojecten die met name gericht
zijn op fietsverkeer. De fietsoversteek bij De Breul is zo’n locatie die hiervoor in aanmerking
komt. Met deze werkzaamheden willen wij de fietsoversteekplaats veiliger maken en
Inrichten conform de huidige verkeersveiligheidsnormen.
Van 29 november tot 15 december zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de
Driebergseweg, dit geldt dan ook de ingang van de school.
Er zullen verkeersregelaars rond het werkvak staan voor aanwijzingen en informatie tijdens de
werkzaamheden en met borden worden de omleidingsroutes aangegeven.
De toegang van uw terrein aan de Driebergseweg zal toegankelijk blijven voor fietsers en
voetgangers maar er zal wel enige hinder van ondervonden worden tijdens de werkzaamheden.
In de bijgevoegde brief staat de planning en de contactgegevens van de aannemer.
Met vriendelijke groet,

Niels Vriend | Gemeente Zeist | Beheer Openbare Ruimte
________________________________________________________________________________
1

