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Geachte Heer Reijnen, Geachte Heer Jonkers, Geachte Heer Lammertink.

Afgelopen week heeft RWS een eerste analyse afgerond en wereldkundig gemaakt over de
aanpassingen die noodzakelijk zullen zijn voor milieubescherming in de basis opzet voor het
Knooppunt, als onderdeel van de reconstructie.
Tot onze verbijstering zijn daarin geen voorzieningen opgenomen voor bescherming van
Hoevelaken en omgeving op het Knooppunt zelf en langs de A28 ten noorden van het
Knooppunt, en geen bescherming voor Het Hoevelakense Bos, terwijl dit gebied net de
hoogste milieubelasting heeft binnen het hele Knooppunt project (zie tekening). En dat terwijl
alle andere woon- en natuurgebieden en zelfs bedrijventerreinen in het Knooppunt gebied
(gemeente Amersfoort) al geluidbescherming hebben of krijgen en dat zelfs wordt uitgebreid
met nieuwe schermen en verhogingen op andere locaties!!
 

 

Zoals u hebt eerder aangegeven : Maatregelen dienen getroffen te worden om de migratie van
planten en dieren langs en over de snelwegen te garanderen dan wel te verbeteren en moet
de toenemende geluidsoverlast teruggedrongen worden door de toepassing van dubbellaags
ZOAB en de aanleg van geluidsschermen.

Door het Rijk is bepaald dat voor het project Knooppunt Hoevelaken een eventuele budget
overschot kan worden aangewend om additionele wensen van zowel Rijkswaterstaat als de
betrokken regionale partijen te realiseren. De prioriteit van de regionale wensen wordt mede
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bepaald door de hoogte van de bijdragen die de lokale overheden verschaffen voor het
realiseren van deze wensen.

Daarom heeft de Stichting een brief geschreven aan de Leden van de Commissie Mobiliteit,
Innovatie en Economie (MIE) om hun te overtuigen van de noodzaak van een aanzienlijke
provinciale bijdrage om voorzieningen te treffen zodat de overlast in Hoevelaken, Het
Hoevelakense Bos en omgeving in ieder geval substantieel kan worden verlaagd. (zie bijlage).

Ook 28 november zal de Commissie MIE vergaderen over dit onderwerp en er is de
mogelijkheid om in te spreken.

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar zal het zeer op prijs stellen als u ons wilt ook
steunen om geluidsschermen te krijgen langs de oostkant van de A28 ter bescherming van de
huizen en ook ter bescherming van de recreatie/natuur gebied, Het Hoevelakense Bos.

Als u wilt inspreken kunt u dat opgeven aan de secretaris van de Commissie, Heer de Wals,
vóór maandag 26 november, 12.00u; email: j.de.wals@gelderland.nl. Ook een brief schrijven
aan de commissie en aan de leden van Provinciale Staten zal helpen. Wij en de vele inwoners
van Hoevelaken en omgeving die genieten van de natuur in Het Hoevelakense Bos zullen het
zeer op prijs stellen.

Naar aanleiding van de vele klachten over geluidsoverlast van de A28 heeft de gemeenteraad
van Nijkerk in 2008 beloofd om actie te nemen op moment dat de A28 verbreed zal worden en
de gemeente raad heeft recent een bijdrage van € 1 miljoen voor milieuverbeteringen
beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat ook andere partijen (lees Provincie Gelderland)
een bijdrage zal leveren.

De tijd dringt, en als Provincie Gelderland niet bereid is om een bijdrage te leveren voor
voorzieningen zodat de overlast in Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en omgeving
substantieel kan worden verlaagd dan is de kans kleine dat iets zal gebeuren. Daarbij moet
zeker in ogenschouw worden genomen dat wij hier over voorzieningen praten die voor de
komende decennia’s bepalend zijn voor het niveau van milieu bescherming van Hoevelaken
en Het Hoevelakense Bos.

Wij verzoeken U met klem om actie te nemen. Graag ons op de hoogte houden van eventuele
acties.

met vriendelijke groet,

Joyce Ramsbotham

Namens Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Attachments:

121119 Brief aan leden van Cie MIE.pdf 203 kB
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