
Van: Rob Wesselingh SHB&L [mailto:rob.wesselingh@hoevelakenbereikbaar.nl]  
Verzonden: vrijdag 16 december 2011 15:44 
Aan: 'cie.im@tweedekamer.nl' 
Onderwerp: Ondersteuning amendement voorstel Slob voor extra geld voor Knooppunt Hoevelaken 
(Kamerstuk 33000A14) 
Urgentie: Hoog 

Geachte lezer, 

Het vriendelijk verzoek om dit bericht door te sturen aan de Commissieleden van de Commissie 
Infrastructuur en Milieu. 

Dank, 

Rob Wesselingh 

Geachte kamer leden, 

Graag willen wij u verzoeken om het amendementvoorstel van de Hr Slob te ondersteunen om het 
vrijkomende budget van de A28 spitsstrook Utrecht/Amersfoort van omstreeks € 30 miljoen toe te 
wijzen aan de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken. Daarmee kan de financiering van het 
behoud van de A1 aansluiting bij Hoevelaken, zoals door onze Stichting ingeschat, worden gedekt.  

Hoevelaken is een forenzendorp bij uitstek en ook voor Amersfoort Vathorst en de bedrijventerreinen 
in Hoevelaken, Amersfoort Vathorst en Amersfoort Wieken-Vinkenhoef is behoud van de A1 
aansluiting van zeer groot belang. Bovendien wordt door het behoud van de aansluiting het 
onderliggend wegennet ontlast en doorstroming op het hoofdwegennet (A1 en A28) bevorderd. Dus 
duidelijk een WIN WIN oplossing. 

Milieu bescherming Hoevelaken 

Hoevelaken ligt in het noordoost kwadrant van Knooppunt en heeft al van heel veel overlast te lijden 
van zowel geluid als fijnstof door de heersende Z – NW  wind (>270 dagen/jaar!).  Met het extra geld 
kunnen dan mogelijk extra voorzieningen worden gefinancierd om deze overlast in te perken en te 
zorgen dat het leefklimaat in ons dorp met ruim 9.000 inwoners verbetert, liefst tot het niveau dat 
geldt voor de naastliggende Vinex wijk Amersfoort Vathorst waarvoor tot onze grote verbazing veel 
lagere milieu grenswaarden worden gehanteerd dan voor ons dorp. Wij hopen dat daarmee deze 
opmerkelijke rechtsongelijkheid kan worden omgebogen.  

Met dank voor uw aandacht aan dit voor onze leefgemeenschap zeer belangrijke onderwerp. 

Rob Wesselingh 
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