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Stichting 

Hoevelaken 
Bereikbaar & Leefbaar 

 
  
  
Geachte lezer, 
  

  

Word “Vriend” van onze Stichting en houd Hoevelaken 
bereikbaar en leefbaar! 
  
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft tot doel de bereikbaarheid en 
leefbaarheid van Hoevelaken tenminste te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 
  
Dit is des te belangrijker omdat er de komende jaren veel ingrijpend zal veranderen door de 
plannen rond het Knooppunt/Klaverblad Hoevelaken. 
  
Als inwoners moeten we daarbij ‘de vingers goed aan de pols houden’ om onze belangen te 
waarborgen, want helaas blijkt de Gemeente Nijkerk in onze zienswijze niet altijd optimaal en 
adequaat voor de belangen van de inwoners van Hoevelaken op te komen. 
  

Successen 
  

Een aantal betrokken inwoners van ons dorp zetten zich al enkele jaren met veel energie voor 
deze doelstellingen in, en niet zonder succes: 
  

•         De belangrijkste A1 op- en afritten blijven in ieder geval open tot er met de 
reconstructie van Knooppunt Hoevelaken wordt aangevangen (2016)  

•         De discussie over het wel of niet sluiten van deze op- en afritten staat weer open, nu 
wij zo hard aan de bel hebben getrokken en Rijkswaterstaat de zin van onze visie 
inziet  

•         Waar eerst met betrekking tot de reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken werd 
gesproken over ’Fly-overs’ die voor Hoevelaken heel veel extra geluid en 
luchtverontreiniging zouden geven, wordt nu na inbreng van onze Stichting serieus 
naar andere alternatieven gekeken  

•         Wij hebben alle politieke partijen in Nijkerk van de voordelen van onze voorstellen 
voor de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken overtuigd. Zij hebben daarom in 
een gezamenlijke motie aan het College van B&W aangedrongen op het 
ondersteunen door de gemeente van onze voorstellen bij Rijkswaterstaat. De 
gemeente heeft daar gehoor aan gegeven 

•         Wij hebben inmiddels als volwaardige gesprekspartner periodiek overleg met 
Rijkswaterstaat 

  

Informeren van inwoners 
Op onze vernieuwde en informatieve website (www.hoevelakenbereikbaar.nl) kunt u 
volgen wat we doen en welke onderwerpen er spelen. Daarnaast verzenden wij periodiek een 
digitale nieuwsbrief. 
  
De stichting drijft momenteel nog op de (financiële) kracht van de deelnemers in de Stichting. 
  



Vrienden van de Stichting 
  

Het opzetten en onderhouden van de website en het uitvoeren van het lobbywerk brengt ook 
kosten met zich mee. Wij hadden gehoopt dat de Gemeente Nijkerk onze activiteiten en 
inspanningen voor de Hoevelakense gemeenschap met een subsidiebijdrage zou willen 
ondersteunen, maar helaas is ons verzoek door de gemeente afgewezen. 
  

Wij doen daarom een beroep op alle inwoners van Hoevelaken die onze activiteiten willen 
ondersteunen een financiële bijdrage te doen. Het bedrag mag uzelf bepalen. Elk beetje 
helpt! En het geeft aan dat u ook betrokken bent bij onze inspanningen voor een 
woonomgeving dat goed bereikbaar en leefbaar is. 
  
Als tegenprestatie wordt, uitsluitend als u dat wilt, uw naam op de “vriendenlijst” van de 
Stichting op de website van de Stichting vermeld. U krijgt dan tevens automatisch onze 
digitale nieuwsbrieven toegezonden. Als u nog niet in ons adressenbestand bent opgenomen 
kunt u ons uw e-mail adres toesturen. 
  
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 1092.38.923 ten name van Stichting 
Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar, onder vermelding van “Vriendenbijdrage”. En als u als 
“Vriend” op de website wilt worden vermeld graag ook uw naam en initialen vermelden.  
  
Wij waarderen uw belangstelling voor onze Stichting en danken u bij voorbaat voor een 
eventuele financiële bijdrage.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 
Rob Wesselingh 
Voorzitter 
  

  
Mocht U instemmen met de activiteiten van de Stichting en positief staan 
tegenover onze actie, dan verzoeken wij U dit bericht ook door te sturen aan 
vrienden en bekenden in Hoevelaken waarvan U denkt dat zij ook 
belangstelling kunnen hebben voor onze activiteiten.  
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