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Subject: Knooppunt Hoevelaken Project - Geld voor Leefbaarheid
From: Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar <Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl>
Date: 21/04/2014 21:50
To: "G.D Horst" <G.D.Horst@nijkerk.eu>
CC: G.D.Renkema@nijkerk.eu, B.deGraaf@Nijkerk.eu, renewindhouwer@hotmail.nl, henk@targon.nl,
m.elteren6@upcmail.com, patriciavanloozen@gmail.com, aklompenhouwer@hotmail.com,
jwwicherink@upcmail.nl, trudydoornhof@gmail.com, cisca14@kpnplanet.nl, j.poorter@kpnmail.nl,
stuive5@kpnmail.nl, Jvanputten01@hetnet.nl, harrybokkers@planet.nl, j.overvliet@gmail.com,
amboer@kliksafe.nl, mjdoddema@gmail.com, wim.oosterwijk@live.nl, hldijksterhuis@kpnmail.nl,
hrozema.1@kpnmail.nl, antoinettedb@telfort.nl, irenemoes@gmail.com, nadya1977@hotmail.com,
r.ruesen@chello.nl, ravico@wxs.nl, c.heuvel28@chello.nl, mail@marlyklein.nl, nielsstaal@telfort.nl,
boudewijn@vd-woerd.net, Jeroen Vandoorne <j.vandoorne@nijkerk.eu>
BCC: Jan Duijnhouwer <jan.duijnhouwer@gmail.com>, Rob Wesselingh <rob.wesselingh@live.nl>, Jan
Lobeek <jan.lobeek@xs4all.nl>, Wim van Veelen <WHvanVeelen@kpnmail.nl>, Gea Smink
<marcelgeasmink@hetnet.nl>

Geachte Heer Horst,
In mei 2013 heeft de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar u gevraagd of de toegezegde €1 miljoen
van Nijkerk en de toegezegd €1 miljoen van Gelderland samen met de rente 4% p.a. dat opgebouwd zou
worden, bestemd voor leefbaarheid in het knooppunt Hoevelaken project voor geluidsbescherming langs de
A28, beschikbaar zou blijven als de wens van Nijkerk voor dergelijke maatregelen als onderdeel van de
BOK2 overeenkomst niet door de aannemer wordt gehonoreerd. Tijdens de vergadering in mei 2013 waren
alle fractie voorzitters aanwezig en die waren het allemaal eens met ons verzoek.
U heeft mondeling toegezegd dat de €1 miljoen + 4% p.a. rente van Nijkerk beschikbaar zal blijven voor
geluidsmaatregelen.
U heeft ook met Mevr. Bieze hierover gesproken en zij heeft volgens u verklaard dat de €1 miljoen van
Gelderland ook beschikbaar zou zijn als de wens van Nijkerk niet wordt gehonoreerd, maar zij heeft u
verzocht om een brief te schrijven omdat zij dat nog moest voorleggen aan de Provinciale Staten. Op 24
juni 2013 heeft u een brief geschreven aan Mevr. Bieze, (zie bijlage) maar, voor zover wij het kunnen
nagaan, heeft u nooit antwoord gekregen en heeft Mevr. Bieze het ook niet als agenda punt opgebracht bij
Provinciale Staten.
Wij hebben u schriftelijk op 13 augustus 2013, 23 september 2013, 19 oktober 2013, 12 december 2013, 8
april 2014 en op 16 april 2014 (zie bijlagen) en ook mondeling tijdens vergaderingen op 18 december 2013
en op14 februari 2014(zie bijlagen) gevraagd om de toezeggingen schriftelijk te bevestigen.
Tijdens de laatste vergadering op 10 februari heeft u zelf aangegeven dat u begrip heeft voor onze
volhardendheid en het belang van zwart op wit bewijs.
U hebt ook toegezegd een officiële brief aan de Stichting te schrijven ter bevestiging dat de door de
Gemeente Nijkerk toegezegde €1 miljoen voor leefbaarheid + 4% rente beschikbaar zal zijn voor
geluidsmaatregelen langs de A28 ook als de wens van Nijkerk voor dergelijke maatregelen als onderdeel
van de BOK2 overeenkomst niet door de aannemer wordt gehonoreerd.
U zou tevens, namens het College van B & W, weer een brief aan gedeputeerde Mevr. Bieze schrijven om
zeker te maken dat ook hier de door Provincie Gelderland toegezegde €1 miljoen voor geluidsmaatregelen
beschikbaar blijft als de wens van Nijkerk voor dergelijke maatregelen als onderdeel van de BOK2
overeenkomst niet door de aannemer wordt gehonoreerd. U zou een kopie van de brief aan Mevr. Bieze
en haar antwoord naar ons toesturen.
Tot nu toe, na bijna een jaar met vriendelijke herinneringen, zijn geen van deze toezeggingen
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nagekomen.
Hoe lang moeten wij wachten?
Zoals u weet probeert onze Stichting de belangen van de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen te
behartigen maar daarvoor hebben wij ook uw medewerking nodig. Keer op keer worden afspraken met u
gemaakt die niet worden nagekomen. Wij waren weer verrast te lezen in de krant van 16 april jl. en op de
site van Provincie Gelderland in een informatie brief dd. 11 maart 2014 over de nieuwste stand van zaken
over Knooppunt Hoevelaken project. U had ons weer niet op de hoogte gehouden en de raads informatie
brief van 11 april niet aan ons toegestuurd. U hebt zelf ook een afspraak op 7 april met de Stichting, waar u
ons op de hoogte had kunnen brengen, afgezegd.
Wij betreuren het op deze manier te moeten reageren, maar wij zeer teleurgesteld over de wijze waarop
wordt omgegaan met uw burgers en met een vrijwillige, onbetaalde groep dat erg veel werk verricht om te
proberen de inwoners te beschermen.
Daarom hebben wij besloten om deze brief samen met de bijlagen ook aan de raadsleden toe te sturen.
In afwachting op de toegezegde schriftelijke bevestigingen op officiële gemeente papier van de
afspraken en de toezeggingen.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar.
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