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Stichting 

Hoevelaken 
Bereikbaar & Leefbaar 
 

 
 
Hoevelaken, 15 februari 2010. 
 
Geachte Directie, 

 
Betreft: Help ons Hoevelaken Bereikbaar te houden! 
 
Uw bedrijf heeft er ongetwijfeld belang bij dat de bereikbaarheid van Hoevelaken, ook naar de 
toekomst toe, behouden blijft. Daar zetten wij ons als Stichting met hart en ziel voor in, ook al omdat 
de bewoners van Hoevelaken er alle belang bij hebben dat ons dorp goed bereikbaar en leefbaar 
blijft. 
 

Waar vechten wij voor: 
 

• De A1 op en afritten (en de A28 verbinding) bij Hoevelaken open te houden zodat Hoevelaken bereikbaar 
blijft 

• Effectieve oplossing van de stagnatieproblemen op Knooppunt Hoevelaken 

• Betere doorstroming op de A1 en A28 ook tijdens de reconstructie van de Knooppunt en tijdens de 
spitsuren 

• Een milieu vriendelijke en milieu verantwoord reconstructie van Knooppunt Hoevelaken met een betere 
leefklimaat in Hoevelaken 

 
U kunt veel meer lezen over ontwikkelingen van Bereikbaarheid en Leefbaarheid van Hoevelaken, wat 
ons doelen zijn en wat wij tot nu toe hebben bereikt op onze website www.hoevelakenbereikbaar.nl en 
in onze nieuwsbrieven. 
 
Wij zijn ook geïnteresseerde in Uw mening en ideeën over de bereikbaarheid en leefbaarheid in Hoevelaken. 
Deze kunt u melden via de website of een email sturen naar info@hoevelakenbereikbaar.nl. 
 
Sponsor verzoek 
 
De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Maar het opzetten en onderhouden van de website en het 
uitvoeren van het lobbywerk brengt kosten met zich mee.  
 
Wij twijfelen er niet aan dat voor u, als bedrijf gevestigd in Hoevelaken, bereikbaarheid ook van groot belang 
is. Ons verzoek is dan ook om onze Stichting in haar activiteiten te ondersteunen met een sponsor 
bijdrage zodat wij deze activiteiten effectief kunnen voortzetten. Als tegenprestatie  wordt  U firma 
vermeld op onze website en wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen via onze Email nieuwsbrieven.   
 
U kunt zich aanmelden door uw bijdrage te storten op Rekening Nr. 1092.38.923 ten name van Stichting 
Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar, onder vermelding “Sponsor bijdrage”. Wij stellen een positieve reactie 
natuurlijk zeer op prijs. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar  
Rob Wesselingh , Voorzitter  


