Betr.: Re: Geld voor leefbaarheid - Knooppunt Hoevelaken Project.

Subject: Betr.: Re: Geld voor leefbaarheid - Knooppunt Hoevelaken Project.
From: "G.D Horst" <G.D.Horst@nijkerk.eu>
Date: 12/12/2013 12:22
To: <Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl>, "G.D Renkema" <G.D.Renkema@nijkerk.eu>
Geacht stichtingsbestuur,
in reactie op uw email heb ik u eerder laten weten dat ik eerst de gemeenteraad wilde informeren en daarna u als
stichtingsbestuur.
De gemeenteraad is inmiddels geïnformeerd. Wij hebben volgende week een afspraak (waarbij ook collega
Windhouwer aanwezig is). Ik zal dan u ook informeren. In het verslag van die bijeenkomst kan dan een en ander
worden vastgelegd waarmee het, conform uw wens, ook op schrift staat.

Met vriendelijke groet,
G.D. (Geert) Horst
Wethouder gemeente Nijkerk
telefoon 033-2472431

>>> Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar <Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl> 12-12-2013 10:34 >>>
Geachte Heer Horst, Geachte heer Renkema,

Betre : Geld voor lee aarheid ‐ Knooppunt Hoevelaken Project
Tot nu toe hebben wij geen antwoord van u ontvangen over bovenstaande kwestie. Wij hebben volgende week een
afspraak met u, maar wij zouden toch graag vooruitlopend op dit gesprek een formele schriftelijk antwoord ontvangen
op de vragen die gesteld zijn in onze brief van 30 augustus 2013 (zie bijlage).
Deze vragen liggen in wezen al bij u sinds mei j.l. en bij de Provincie sinds juni. Er is dus inmiddels 6 maanden
verstreken en dat lijkt ons ruim voldoende tijd om e.e.a uit te zoeken en ons daarover te informeren. De antwoorden
zijn van groot belang voor zaken die over een aantal jaren zullen spelen. Aangezien wij slechte ervaringen hebben met
afspraken die kennelijk niet goed formeel zijn vastgelegd (b.v. symmetrische verbreding van de A28 en verplaatsing
van de Vathorst scherm) willen wij graag een formeel antwoord ontvangen op onze vragen aan zowel de gemeente als
de provincie, zodat er in de toekomst geen misverstanden over deze kwestie kunnen ontstaan.
Wij hopen dat deze zaak kan worden afgehandeld voor onze afspraak volgende week.
met vriendelijke groet,
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Het Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
On 22/10/2013 10:18, Geert Horst wrote:
Geacht stichtingsbestuur.
Ik heb inmiddels met de gedeputeerde gesproken. Na de herfstvakantie zal ik eerst de gemeenteraad en daarna
ook u informeren.
Zoals met Rob W afgesproken zal ik nog een gesprek laten inplannen. Die afspraak zal binnenkort gemaakt
worden.
Vriendelijke groet,
Geert Horst, wethouder namens
ChristenUnie-SGP, gemeente Nijkerk
Twitter: @GeertDHorst
Verstuurd vanaf mijn I-Pad
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Op 19 okt. 2013 om 16:00 heeft "Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar"
<Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl> het volgende geschreven:

Het Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
On 24/09/2013 21:28, Geert Horst wrote:
Beste leden van het stichtingsbestuur,
Allereerst mijn verontschuldigingen voor de verlate reactie. Uw brief van augustus 2013 is in mijn vakantie
binnen gekomen en de vlotte beantwoording is aan mijn aandacht ontsnapt.
Dat wil echter niet zeggen dat er nog niets met uw brief gedaan is. Ik heb namelijk een afspraak met de
gedeputeerde gemaakt om over diverse zaken te praten. Van de te bespreken onderwerpen maakt de
situatie rond knooppunt Hoevelaken een belangrijk deel uit. Deze afspraak staat gepland voor medio
oktober. Daarna zal ik de raadsleden en uiteraard ook u nader informeren.
Vriendelijke groet,
Geert Horst, wethouder namens
ChristenUnie-SGP, gemeente Nijkerk
Twitter: @GeertDHorst
Verstuurd vanaf mijn I-Pad

Op 23 sep. 2013 om 23:07 heeft "Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar"
<Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl> het volgende geschreven:

Geachte Heer Horst, Geachte Heer Renkema,
Op 30 augustus jl.. hebben wij u een email gestuurd over het geld van Gemeente Nijkerk en
Provincie Gelderland dat is toegezegd voor leefbaarheids aspecten van het Knooppunt
Hoevelaken Project (Zie bijlage). Tot nu toe hebben wij nog geen antwoord van u ontvangen.
Wij willen graag een schriftelijk bevestiging ontvangen van de toezegging van Mevr. Bieze over de
1 miljoen euro van Provincie Gelderland. Voor zover wij het kunnen nagaan is dit onderwerp nog
niet behandeld door Provinciale Staten en staat het ook niet op de agenda voor de komende
vergadering van Provinciale Staten.

27/01/2014 10:45

Betr.: Re: Geld voor leefbaarheid - Knooppunt Hoevelaken Project.

Verder hebben wij u gevraagd of de € I miljoen van Gemeente Nijkerk en de € 1 miljoen van
Provincie Gelderland bestemd voor leefbaarheidsaspecten van het knooppunt Hoevelaken Project
ook in een apart reserve kan gestort worden met een rente van 4% zo dat op het eind van de rit in
2022 - 2023, als geluidschermen moeten gebouwd worden, het oorspronkelijk bedrag van € 2
miljoen euro substantieel hoger is geworden (ongeveer € 3 miljoen). U vraagt zich mogelijk af hoe
wij op het relatief hoge rente percentage komen. Dat vloeit voor uit een eerder bericht van het
College ten aanzien van de besteding van de renteopbrengst van de € 1 miljoen die voor het
openhouden van de op- en afritten bij Hoevelaken in het Knooppunt project zijn gereserveerd.
Daarin heeft u voorgesteld de rente opbrengst van dat bedrag van € 40.000/jaar te bestemmen
voor het Regionale Mobiliteitsfonds. Als u dus intern van een dergelijke renteopbrengst uitgaat
dan lijkt het ons alleszins redelijk dat dezelfde opbrengst aan de milieuvoorzieningen voor het
Knooppunt project worden toegevoegd.
Graag ontvangen wij een schriftelijk antwoord op de vragen die gesteld zijn in ons brief van 30
augustus.
met vriendelijke groet,
Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar.
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