
From: Rob Wesselingh [rob.wesselingh@planet.nl] 
Sent: 06 April 2010 14:57 
To: 'Lahaye, Stephan (RDU)' 
Cc: ramsbotham@planet.nl; jan.lobeek@xs4all.nl; 'Lichtendahl, Mascha (RDU)' 
Subject: RE: Vraag over planstudie knooppunt Hoevelaken 
Geachte Heer Lahaye, 
  
Aangezien de Familie Ramsbotham enkele weken afwezig was heeft antwoord op uw bericht even op zich laten 
wachten. 
  
Allereerst hebben wij er geen probleem mee met uw voorstel dat één persoon van onze Stichting optreed als 
contact persoon met RWS. In onderling overleg hebben wij besloten dat Mevr. Joyce Ramsbotham die taak op 
zich neemt. Bij haar afwezigheid zal ik die rol waarnemen. 
  
Wel moet mij van het hart onze verbazing voor de nogal vormelijke en formele benadering van uw organisatie 
naar aanleiding van één enkel verzoek van de Heer Lobeek om specifieke informatie. Binnen onze Stichting 
hebben wij de taken verdeeld en is de Heer Lobeek is, mede vanwege zijn specifieke deskundigheid en 
achtergrond, verantwoordelijk voor Bereikbaarheid aspecten. In die hoedanigheid heeft hij RWS om specifieke 
informatie verzocht en lijkt ons net een rechtstreekse benadering de meest efficiënte. Ik neem aan dat ook binnen 
uw organisatie de taken duidelijk zijn verdeeld en dat verantwoordelijken zorgen voor de nodige en gevraagde 
informatie? Of hebben wij ook daar te maken met één contact persoon? Zo ja, kunt u ons dan aangeven wie 
binnen uw organisatie daarvoor verantwoordelijk is?  
  
Wij kunnen uw wens om met belangengroepen in gezamenlijk overleg informatie te bespreken wel begrijpen, 
maar in dat opzicht bevind Hoevelaken zich wel in een unieke positie ten aanzien van alle ontwikkelingen rond 
het Knooppunt Hoevelaken: Verbreding van zowel A1 als A28, reconstructie van het Knooppunt zelf en 
bereikbaarheid aspecten op zowel het hoofdwegennet en onderliggend wegennet die onze leefgemeenschap 
allemaal zeer directe raken. Daardoor zijn wij beslist meer gefocust op problemen en oplossingen dan andere 
belangen groepen. En dus lijkt specifiek periodiek overleg met onze Stichting buiten de periodieke 
bewonersoverleg zoals ook in een eerdere bespreking met RWS was afgesproken zeer zinvol en zouden wij dat 
graag een vervolg geven. Daarmee kan de efficiency denk ik zeer worden bevorderd. 
  
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
  
Er zijn nog diverse specifieke vragen die u dus binnenkort van Mevr. Ramsbotham tegemoet zult zien. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 
Rob Wesselingh, Voorzitter 
Van Dedemlaan 51 
3871 TD Hoevelaken 
  
T +31 33 253 5172 
M +31 653 540 883 
E rob.wesselingh@planet.nl 
W www.hoevelakenbereikbaar.nl 
  
  
  

Van: Lahaye, Stephan (RDU) [mailto:stephan.lahaye@rws.nl]  
Verzonden: vrijdag 2 april 2010 13:31 

Aan: Rob.wesselingh@planet.nl 
CC: ramsbotham@planet.nl; jan.lobeek@xs4all.nl; Lichtendahl, Mascha (RDU) 

Onderwerp: Vraag over planstudie knooppunt Hoevelaken 
  
Geachte heer Wesselingh, 
  
Een paar weken gelden heb ik naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst van 9 maart een aantal aanvullende 
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vragen van mevrouw Ramsbotham beantwoord. Afgelopen woensdag ben ik gebeld door dhr. Lobeek met vragen 
over de dynamische verkeersmodeltoepassing. In de bijlage vindt u als antwoord op deze laatste vraag een 
aantal documenten die het basisnetwerk (basisjaar 2006) van het dynamische model beschrijven. Het model 
wordt de komende periode verder uitgebouwd voor de verschillende varianten. Daarnaast is meer informatie te 
vinden via http://www.paramics.nl/  
  
Op dit moment ervaar ik de informatieuitwisseling vaak ad-hoc en gaat het om losse onderdelen van een 
totaalanalyse. Dat is de reden dat ik graag deze mail wil gebruiken om met u te kijken naar een handige, 
praktische en voor iedereen werkbare manier om informatie met elkaar te delen, waarbij recht wordt gedaan aan 
ieders belang en betrokkenheid. Natuurlijk zijn we bereid informatie over proces en inhoud te verstrekken. 
Hiervoor hebben we het bewonersoverleg in het leven geroepen. Graag willen we zo veel mogelijk vasthouden 
aan de gezamenlijke bijeenkomsten. Bij deze overleggen is het mogelijk op een gestructureerde manier met alle 
betrokkenen, voorzien van de juiste toelichting, dezelfde informatie met elkaar te bespreken. Het volgende 
overleg zal overigens eind mei/begin juni plaatsvinden. In echt urgente situaties is het natuurlijk best mogelijk om 
tussendoor contact te hebben, maar ook gezien de postitie en betrokkenheid van andere bewonersgroepen willen 
we zo veel mogelijk gezamenlijk het proces doorlopen. Daarnaast vind ik het zelf prettig in zo’n situatie te werken 
met een vast contactpersoon vanuit uw organisatie. 
  
Ik zou het prettig vinden van u als voorzitter van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar te horen of u 
zich in bovenstaande kan vinden of mogelijk aanvullende suggesties heeft. 
  
Vriendelijke groet en prettige paasdagen, 
Stephan Lahaye 
Rijkswaterstaat 
  
  

Page 2 of 2

06/04/2010file://C:\Documents and Settings\Ramsbotham\My Documents\Website Stichting\Knoopp...


