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From: Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar <Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl>
Date: 30/08/2013 09:15
To: "G.D Horst" <G.D.Horst@nijkerk.eu>, G.D.Renkema@nijkerk.eu
CC: hdoornhof@gmail.com, hilbrandrozema@nijkerk.christenunie.nl, aklompenhouwer@hotmail.com,
patvdhurk@hotmail.com, j.duijnhouwer@chello.nl, boudewijn@vd-woerd.net, griffie@nijkerk.eu,
J.vanDoorne@nijkerk.eu
BCC: Rob Wesselingh <rob.wesselingh@planet.nl>, Jan Lobeek <jan.lobeek@xs4all.nl>, Wim van Veelen
<info@stavest.eu>, Gea Smink <marcelgeasmink@hetnet.nl>

Geachte Heer Horst, Geachte Heer Renkema,
Op 24 juni jl. heeft u een brief geschreven aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland waarin u
de Provincie verzocht om te bevestigen dat de door Gelderland toegezegde 1 miljoen Euro voor
geluidsmaatregelen, ook gestand wordt gedaan indien de wens t.a.v. ‘geluid’, zoals opgenomen in het
"Regionaal Programma van Wensen" bij BOK 2, onverhoopt niet wordt vervuld in de winnende bieding. In
dat geval wil Gemeente Nijkerk immers de beschikbare financiële middelen inzetten ten behoeve van
alternatieve geluidsmaatregelen of maatwerk in het kader van het verbeteren van de leefbaarheid van de
inwoners van Gemeente Nijkerk.
De Stichting wil het graag weten als u een officieel antwoord hebt gekregen op uw verzoek aan Provincie
Gelderland. Wij verzoeken u ons een kopie te sturen. In het geval dat u nog geen antwoord heeft ontvangen
verzoeken wij een herinnering te sturen voor de Provinciale Staten vergadering van 25 september a.s.
Verder hebben wij begrepen dat het college van Nijkerk heeft de 1 miljoen euro die bestemd is voor een
bijdrage aan de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken voor het openhouden van de op- en afritten bij
Hoevelaken in een apart reservefonds gestort met een rente van 4% per jaar en dat deze rente wordt
gestort in een aparte spaarpot als de jaarlijkse bijdrage aan het Regionale Mobiliteitsfonds.
Tijdens een vergadering in mei jl. met de heer Horst en diverse raadsleden, heeft de Stichting ook
gevraagd, met steun van de raadsleden, of de I miljoen euro van Nijkerk samen met de 1 miljoen euro van
Gelderland bestemd voor de leefbaarheidsaspecten van het knooppunt Hoevelaken project ook in een
aparte reserve kan gestort worden met een rente van 4% zo dat op het eind van de rit in 2022 - 2023, als
geluidsschermen moeten gebouwd worden, het oorspronkelijk bedrag van 2 miljoen euro substantieel hoger
is en in ieder geval de inflatie wordt gecompenseerd.
Wij horen graag u reactie.
met vriendelijke groet,
Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
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