
From: Rob Wesselingh [rob.wesselingh@planet.nl]

Sent: 09 December 2010 11:47

To: Henk Lambooij 

Cc: c.prins@nijkerk.eu; 'Joyce Ramsbotham'; 'Jan Lobeek'

Subject: Overeenkomst Vathorst
Geachte Heer Lambooij, Beste Henk,

 

Bij de VERDER bijeenkomst/voorlichting voor bewonersgroepen van begin oktober jl. stelde RWS dat de "basis" variant van

RWS voor Knooppunt Hoevelaken is gebaseerd op het zgn Vathorst Convenant, dwz er is geen op- en afritten bij

 Hoevelaken op de A1 in het basis ontwerp zijn voorzien. Ook in de bespreking van onze Stichting met RWS in november

werd weer naar het Convenant verwezen, terwijl het ook in de voorlichting aan de gemeenteraad in oktober door RWS is

vermeld. Het staat in hun presentatie

(http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/VERDER/Bijeenkomsten/Presentatie_RWS_aan_Gemeente_Nijkerk_%206_10_2010.pdf

), slide 11.
 

Wij hebben op beide gelegenheden duidelijk gesteld dat het Convenant inmiddels niet meer van toepassing is omdat geen

van de partijen de Overeenkomst heeft verlengd. Verder hebben wij ook aangegeven dat er door toenmalige Minister Eurlings

tijdens de opening van de Corlaer A28 aansluiting duidelijk is gesteld dat de op- en afritten behouden kunnen blijven als daar

goede redenen voor zijn.

 

Aangezien wij geen inzage hebben in de oorspronkelijke opdracht van de Ministeries VWS en VROM aan RWS ten aanzien

van de reconstructie van het Knooppunt, en de gemeentes Amersfoort, (Leusden) en Nijkerk inmiddels overtuigd zijn van het

nut van openhouden van de A1 op- en afritten bij Hoevelaken, lijkt het ons een goede zaak als Amersfoort en Nijkerk als

ondertekenaars van de Overeenkomst officieel verklaren dat zijn de overeenkomst in dat opzicht niet langer als bindend

beschouwen dat het afsluiten geen discussie punt meer is. En dat verder wordt zeker gemaakt dat de opdracht van het

Ministerie Infrastructuur en Milieu aan RWS ten aanzien van het Knooppunt daarover geen onduidelijkheid laat, of dat de

opdracht als zodanig wordt aangepast.

 
Mogelijk een punt voor de gezamenlijke raadsvergadering op 13 december?

 

Met vriendelijke groet,

 

Rob Wesselingh

 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Rob Wesselingh, Voorzitter
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