
From: Joyce Ramsbotham [joyce.ramsbotham@hoevelakenbereikbaar.nl]

Sent: 04 November 2010 23:00

To: Stephan Lahaye (RDU); Ronald Schoofs

Cc: Rob Wesselingh

Subject: Bespreking met Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar

Geachte Heer Schoofs en Heer Lahaye,

Sinds de ontmoeting met RWS en de bewonersgroepen op 12 oktober jl. hebben wij gesprekken gevoerd met

verschillende instanties in Hoevelaken inclusief Gemeente Nijkerk en de Bedrijven Verenging van Hoevelaken.  Wij

zijn tot de slot conclusie gekomen dat zoveel mogelijk op- en afritten bij Hoevelaken behouden moeten blijven. Wij

hebben ook begrepen dat gemeentes Amersfoort, Leusden en Nijkerk deze standpunt ook delen. Met kleine

aanpassing op onze eerdere voorstellen voor Knooppunt Hoevelaken willen wij daarvoor in onze ogen alsnog zeer

realiseerbare oplossingen aandragen. Deze oplossing zal de verkeersstroming in Hoevelaken, Wieken en Vinkenhoef

ter goede komen en ook de verkeersproblemen in Vathorst helpen oplossen.

Bijgesloten is ons laatste voorstel, dd 101103. Op zich is het niet wezenlijk anders dan ons eerste voorstel en andere

voorstellen dat de SBH&L heeft voorgedragen bij RWS. Aangezien dat de eerste voorstel van SBH&L was ingediend

meer dan een jaar geleden en dat wij tot nu toe geen echt feedback van RWS hebben gekregen, willen wij nu deze

laatste voorstel in detail met u en uw collega's bespreken. Wij willen daarom de volgende agenda voorstellen voor ons

vergadering op 11 november.

Agenda bespreking met RWS

1. Stand van zaken bestudering van voorstel SHB&L

2. De technische aspecten en technische haalbaarheid van elke onderdeel van de laatste voorstel van SBH&L (dd

101103). Wij willen dan van RWS horen, wat is technische haalbaar en welke aspecten kunnen stoten op

technische problemen. Ik stel voor om elke onderdeel van de knooppunt apart te behandelen b.v.

onderdoorgangen, fly-over, verbindingsbogen en aansluiting op Hoevelaken en Hogeweg.

3. De voor- en nadelen van de SHB&L voorstel

4. De mening van RWS over de SHB&L voorstel

5. De voorkeursalternatief van RWS - stand van zaken. Realiteit van de tekening getoond op de bewonersgroep

avond op 12 oktober j.l.

6. Diverse - wat ter tafel  komt.

De heer Wesselingh, de voorzitter van onze stichting, zal ook aanwezig zijn bij de bespreking.

 
Bijgesloten vindt u

de tekening van de voorstel van SHB&L van 101103

uitleg over de voorstel van SHB&L

de voordelen van de voorstel van SHB&L

Wij vertrouwen erop dat wij een zeer constructieve en informatieve vergadering zal hebben.

 
met vriendelijke groet, 

Joyce Ramsbotham

Veenwal 1

3871KE Hoevelaken
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3871KE Hoevelaken

The Netherlands

Tel no: +31 (0) 33 2582751

Mobile: + 31 (0) 653753221

email: ramsbotham@planet.nl

Website: www.hoevelakenbereikbaar.nl
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