
 

 

Voorzitter, leden van de raad, 

Zo, hier sta ik weer. In de afgelopen 6 jaar hebben wij een heel traject samen afgewerkt. 

Zeer waarschijnlijk gaat u vandaag het college adviseren om BOK2 te tekenen. In hoever dit 
geheel vrijwillig is valt te betwijfelen, gezien de druk van de overheid en provincie.  

Mijn belangrijkst doel van vandaag is om, namens de Stichting en de bewoners van 
Holkerveen, de hele raad heel hartelijk te bedanken voor de steun, begrip en motivatie om 
de slechte leefbaarheid situatie in Hoevelaken en Holkerveen te verbeteren. Wij willen in het 
bijzonder de Heer Duijnhouwer en de Heer van de Woerd bedanken voor hun inzet, advies 
en hulp. Zij hebben heel hard meegewerkt om te proberen de leefbaarheid te verbeteren. 

Natuurlijk zijn wij zeer teleurgesteld dat wij onze leefbaarheid doelstellingen nog niet hebben 
bereikt. Maar wij moeten niet te somber kijken, want er is wel heel wat bereikt: 

• de op en afritten op de A1 zullen weer open gaan,  
• Nijkerk heeft € 1 mln toegezegd voor milieumaatregelen langs de A28 en ook 

Provincie Gelderland heeft onder voorbehoud een dergelijke toezegging gedaan.  
• Er komt een bijdrage voor saneringsschermen voor een aantal overbelaste locaties 
• De tekortkomingen van SWUNG 1 zijn kenbaar gemaakt en hopelijk wordt er op den 

duur iets aan gedaan, 
• De gerooide bomen langs de A28 zullen zoveel mogelijk gecompenseerd worden 

aangrenzend aan het Hoevelakense Bos.  
• en “last but not least” hebben wij het belang van de inwoners van Hoevelaken en 

Holkerveen op de kaart gezet waardoor de betrokken overheden moreel schatplichtig 
zijn aan Nijkerk.  

Maar helaas ziet het er somber uit voor een echte doelmatige geluidsvoorzieningen langs de 
oostkant van de A28. 

Het zal, onze inziens, erg zinvol om een evaluatie te maken over wat beter had kunnen 
worden gedaan. Bijvoorbeeld, de communicatie met de raad en de Stichting is tijdens het 
heel proces erg pover geweest waardoor de raad nauwelijks invloed had op discussies en 
beslissingen en min of meer voor een fait accompli gesteld is. Wij willen het college 
aanraden om een bijeenkomst met de fractiewoordvoerders en de Stichting te organiseren 
om te evalueren welke lessen kunnen worden geleerd voor de toekomst, ook omdat dit 
project nog 10 jaren zal doorlopen.  

Wij zijn zeer teleurgesteld in de Provincie Gelderland. Zij hebben hun eigen inwoners in 
Nijkerk min of meer in de steek gelaten. Bovendien heeft Gelderland Nijkerk min of meer 
gechanteerd als BOK2 niet getekend wordt. Wij hopen dat Provincie Gelderland hun 
toegezegd €1 mln zal beschikbaar stellen aan Nijkerk ook als de leefbaarheids wens wordt 



niet vervuld, zodat extra maatregelen kunnen genomen worden voor de meeste schrijnende 
gevallen. 

Ook RWS stelt ons zwaar teleur.  

• Verbetering van de leefbaarhied is een doelstelling van het project, maar zoals de 
zaken er nu voor staan, verwachten wij dat de leefomgeving er op achteruit zal gaan.  

• De wensen van omwonenden en bedrijfsleven om de leefbaarheid te verbeteren, 
zoals duidelijk blijkt uit de RWS enquête zijn in de prullenbak gegooid. 

• De Stichting heeft vanaf 2010 hun ongenoegen uitgesproken over de onredelijk 
asymmetrische verbreding van de A28, maar er is helaas geen enkele bereidheid 
voor een redelijke tegemoetkoming. 

 

Leden van de raad, ondanks dat BOK2 wordt getekend, blijf a.u.b. vechten voor de 
leefbaarheid van inwoners van Hoevelaken en Holkerveen.  
 
Geef a.u.b. opdracht aan het college om te zorgen dat: 

1. Er een zeer deskundige vertegenwoordiging komt in de ambtelijke 
voorbereidingsgroep en in de zogenaamde Q-team, met ondersteuning van een 
klankbord groep uit de raad en liefst met een vertegenwoordiging van onze Stichting 

2. Alle stappen in het proces goed worden gecommuniceerd  
3. Bewoners echt worden ondersteund en geholpen om hun leefbaarheid en hun 

gezondheid te waarborgen.  
 

Niets staat u in de weg om betrokken partijen op hun morele verplichtingen te blijven wijzen. 
 
BOK2 is alleen de eerste horde. Het duurde nog 10 jaar voor dat wij het eindstreep halen. 
Het belangrijkste is nu een evaluatie uit te voeren zodat wij kunnen allemaal van leren en te 
zorgen dat een goede organisatie binnen de gemeente wordt opgezet om de belangen van 
de inwoners en de gemeente te blijven bewaken tijdens het project. 
 
Laat ons blijven hopen op een beter financieel en politiek klimaat. 
 
 Nogmaals, leden van de raad, bedankt voor u blijvende steun. 
 
Hoevelaken, 30 mei 2013 


