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To: "Marthe \(NDW\) Uenk" <marthe.uenk@rws.nl>
CC: <rob.wesselingh@live.nl>, <dick.rooks@planet.nl>, <joyce.ramsbotham@planet.nl>

Geachte mevr. Uenk,
 
In aansluiting op ons prettige telefoongesprek van heden stuur ik u in de bijlage op de
verkeerscijfers van 2013 en 2014 (gedeeltelijk), die wij eerder van NDW ontvingen, plus een
grafiek waarin de voor ons belangrijke cijfers van de A28 in zuid en noordrichting zijn
weergegeven (daggemiddelden). Zoals ik al aangaf is er een zeer fors en consistent verschil
tussen de verkeersstromen in beide richtingen, waarvoor wij geen verklaring kunnen bedenken
en die ook RWS (project knooppunt Hoevelaken) niet kon verklaren.
 
Wij- de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar- maken ons zorgen over dit verschil en
het feit dat ook RWS dit niet kan verklaren en dit verschijnsel volgens haar niet terug te vinden
is in het verkeersmodel voor het ontwerp van het knooppunt. Het ontwerp wordt op dit moment
door aannemers gemaakt.
 
Daarom hebben wij de volgende vraag aan NDW en wij verzoeken u die aan de daarvoor in
aanmerking komende instantie van NDW door te geven en te laten beantwoorden:
- Kan NDW controleren of/ en garanderen dat de meetcijfers juist zijn?
- Kan NDW wellicht verklaren waarom er een zo groot verschil in verkeerstromen in noord
richting en in zuid richting is over beide jaren?
- En voor beter begrip voor ons: hoe zijn deze cijfers verkregen, dmv. lussen in de  weg of nog
op andere wijze?
 
Na ontvangst van uw antwoord zullen wij de discussie over deze zaak met RWS kunnen
voortzetten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Lobeek
Secretaris Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (zie ook onze website
www.hoevelakenbereikbaar.nl)
06 50263875
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