
 

 

Verslag van een bespreking met wethouder Oosterwijk dd. 7/11/2018 

Deelnemers:  Nijkerk: Wethouder Wim Oosterwijk (WO), Robin Maatjes (RM) 

  SHB&L: Rob Wesselingh (RW), Joyce Ramsbotham(JR)  

1. Verslag vorige bijeenkomst op 12 oktober 2018 

De datum is incorrect – moet 12 oktober zijn. 

Het verslag is een correct weergave van de bespreking maar omdat onze verslagen worden op onze 

website gezet, is het aan te raden om minder detail te notuleren. WO zal zijn opmerking doorgeven 

(WO). 

2. OTB Boscompensatie bij Hoevelakense Bos 

Geen verdere ontwikkelingen te melden over gebied ten oosten van het bos. Ook nog geen concrete 

ideeën voor een Plan B. 

3. Ontwikkeling Groene Buffer tussen Nijkerkerstraat en Het Hoevelakense Bos 

Op 14 november om 19.45 wordt een gezamenlijk openbare bijeenkomst georganiseerd voor de 

raadsleden van gemeente Nijkerk en Amersfoort in Dorpshuis de Stuw, Hoevelaken waar 

ontwikkelingen rond de groene buffer tussen Amersfoort en Nijkerk worden besproken. De plannen 

voor de groene buffer zullen daar worden gepresenteerd. 

 

4. Station Hoevelaken 

De plannen voor Station Hoevelaken moeten nog verder uitontwikkeld worden.  Er zijn in het 

verleden afspraken gemaakt voor verbreding van een nieuw viaduct voor een gescheiden fiets en 

wandelpad en aanpassingen van de voetgangers viaduct met onder meer een lift aan de 

parkeerzijde. Voor deze aanpassingen zijn door zowel Gemeente Nijkerk als Provincie Gelderland een 

toezegging gedaan van €1.5miljoen ieder.  

 

Gemeente Nijkerk heeft ook de wens om het voetpad langs bedrijventerrein Horstbeek te verbinden 

met het station Hoevelaken. 

 

SHB&L brengt de wens naar voren van een wandelpadverbinding van Station Hoevelaken met het 

wandelpad ten zuiden van bedrijventerrein Overhorst, aansluitend op de toekomstige wandelpad in 

het Hoevelaken Bos gebied ten zuiden van de Westerdorpstraat. Daardoor ontstaat een 

wandelverbinding tussen de toekomstige Groene Zone van Amersfoort/Nijkerk en de 

natuurgebieden in Amersfoort ten zuiden van de A1 Bloeidaal/Schrammer en Landgoed Stoutenburg. 

Bovendien wordt zo een goede wandelverbinding met bedrijventerrein Overhorst/Scholen 

gemeenschap Lodensteijn waar veel leerlingen van de trein gebruik maken. 

 

Beide partijen zullen over deze punten zienswijzen op het OTB indienen. 

 



5. De zienswijzen voorbereid door Het SHB&L (zie bijlage) 

Alle zienswijzen worden doorgesproken. 

N.a.v. nr 1 – fietspad langs het drugs café. Wim van Veelen (PRO21) heeft een motie bij de 

raadsvergadering ingediend met het verzoek om een verkeersveilig en sociale veilig oplossing te 

realiseren voor het fietspad langs de drugs café. De motie is unaniem geaccepteerd en de gemeente 

zal een zienswijze hierover indienen. 

 

De andere zienswijzen waren doorgesproken. WO was akkoord met alle zienswijzen met 

uitzondering van Nr 10 (geluidsbelasting op de huizen langs de A28N achter het bovenwettelijke 

scherm) waarover hij nog uitsluitsel zal geven. 

 

De gemeente heeft ook voorgesteld om een zienswijze in te dienen voor een voetpassage langs de 

Hoevelakense Beek onder de A1 om Het Hoevelakense Bos en de Schammer te verbinden. SHB&L zal 

dit ook meenemen. 

 

6. Zienswijzen voorgesteld door Gemeente Nijkerk. 

Het blijkt dat de gemeente toch zienswijzen mag indienen en dat andere gemeenten dat ook zullen 

doen. Gemeente Nijkerk is bezig om een aantal zienswijzen voor te bereiden. Naast de zienswijzen 

van SHB&L hebben zij ook zienswijzen over a.o. verkeersveiligheid (buiten Hoevelaken), kleine fauna 

passage onder A28N voor kleine fauna, houtsingels langs de spoorlijn, aansluiting Arkenheim polder, 

scherm bij Euretco.  Zij zullen ook een zienswijze indienen over het doortrekken van het 

geluidscherm langs de A28 bij de Flier. 

 

De zienswijzen worden maandag rondgestuurd naar de raad en wordt vertrouwelijk naar de SHB&L 

gestuurd. Zij worden dinsdag in de raad besproken en woensdag 14/11 ingediend. 

 

7. Afspraak met Erik Willighagen (Geluidmetingen) 

Robin Maatjes heeft gesproken met Erik Willighagen. Hij heeft een voorstel klaar en wil dat aan ons 

toelichten. RM zal volgende week een voorstel doen voor een afspraak. 

 

8. Windturbines 

RW brengt de gedachte van Gedeputeerde Provincie Utrecht de Hr Hoefnagels (D66) voor 

windenergie opwekking op het Knooppunt ter sprake en vermeld dat windturbines zijn toegestaan in 

het bestemmingsplan voor het bedrijvengebied tussen de Nijkerkerstraat/A28/A1. SHB&L zal zich uit 

alle macht verzetten tegen voorstellen tot plaatsing in deze gebieden in verband met de extra 

geluidoverlast voor Hoevelaken. 

 

9. Vervolgafspraak 

Voorlopig wordt geen nieuwe afspraak gepland maar wij blijven elkaar op de hoogte van 

ontwikkelingen en als er iets te bespreken is zal een nieuwe afspraak gemaakt worden. 

 

 

 


