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19 augustus 2013 
Aan:  
Mevrouw P. Hol 
Omgevingsmanager 
Rijkswaterstaat Midden Nederland 
Griffioenlaan 2   
3526 LA  Utrecht 
 
Re: Officiële opening verbrede A28.  
 
Ons kenmerk: 130819 
 
Geachte Mevrouw Hol, 
 
Dank voor uw Email over de uitnodiging voor het openen van de verbrede A28. Hoewel de 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar het waardeert dat u ons wilt uitnodigen zullen 
wij daarvan geen gebruik maken. 
 
Wij feliciteren RWS met het realiseren van de A28 verbreding tussen Utrecht en Amersfoort 
en zijn ervan overtuigd dat dit tot een betere doorstroming van verkeer zal leiden en ook de 
file vorming op de A28 zal verminderen. Wij hebben als Stichting ook altijd de opzet van dit 
project volledig ondersteund.  
 
Het enige punt waar wij als Stichting, namens de bewoners en bedrijven van Hoevelaken en 
naastgelegen delen van Amersfoort en Nijkerk, bij dit project betrokken zijn is de afslag 
A28/A1 die tot een "tijdelijke" afsluiting van de Hoevelaken A1 afrit uit richtingen Amsterdam 
en Zwolle heeft geleid. 
 
Dat RWS ondanks de vele bezwaren en de eenvoudige oplossingen die er zeker mogelijk 
waren om de problemen met betrekking tot de afsluiting van deze afrit op te lossen niet in 
een sfeer van goede samenspraak heeft weten te realiseren stelt ons uitermate teleur. Dat 
geldt niet alleen het particuliere initiatief van onze Stichting maar ook voor de inspanningen 
die door alle direct betrokken lokale overheden en vele particulieren op dit punt zijn 
ingebracht.  
 
Dat de RvS uiteindelijk de bezwaren en de aangedragen oplossingen niet heeft 
gehonoreerd stelt ons uitermate teleur. Want de argumenten die door RWS zijn 
aangedragen zijn en blijven in onze ogen zeer discutabel en uitermate bureaucratisch. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 
 
Cc: Minister Infrastructuur & Milieu 

B&W Gemeente Amersfoort  
B&W Gemeente Nijkerk 
Gedeputeerde Utrecht en Gelderland 
Directie RWS 
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