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Subject: Re: Reconstructie Knooppunt Hoevelaken: Definitieve tekst eisgeluidsscherm langs A-28
From: "G.D Horst" <G.D.Horst@nijkerk.eu>
Date: 15/04/2015 14:53
To: <bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl>
CC: "Griffie Nijkerk" <Griffie.Nijkerk@nijkerk.eu>, <joyce.ramsbotham@planet.nl>, <boudewijn@vd-woerd.net>,
<jan.lobeek@xs4all.nl>
Geachte heer Wesselingh, beste Rob,
In antwoord op je email laat ik je weten dat ik in het bestuurlijk overleg van 30 april a.s. met de andere partners, dus incl. RWS, zal
afstemmen hoe we jullie wat het antwoord betre het beste kunnen bedienen. Ik bericht je dan zo spoedig mogelijk.
Vriendelijke groet,
Geert Horst, wethouder gemeente Nijkerk
Verstuurd vanaf mijn I‐Pad
Op 10 apr. 2015 om 09:16 hee Rob Wesselingh <bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl> het volgende geschreven:

Geachte Heer Horst, Beste Geert,
Sinds het persbericht dat gezamenlijk door RWS en de Gemeente Nijkerk over de gemaakte afspraken ten aanzien van de
geluid beschermende voorzieningen langs de A28 tussen Knooppunt Hoevelaken en afslag Corlaer is uitgestuurd, proberen wij
kopie te verkrijgen van de exacte afspraken die tussen RWS en Gemeente Nijkerk dienaangaande zijn gemaakt. Wij willen
graag kopie ontvangen van het gedateerde en getekende document waarin de afspraken zijn vastgelegd.
Dat is duidelijk verwoord in de Email van de Heer Boudewijn van der Woerd aan U van 2 maart. Op 16 maart hee de Heer
van der Woerd aan ons geschreven dat u hee toegezegd dat we de defini eve tekst zouden ontvangen. Helaas hebben wij
daar, ondanks herhaald verzoeken daartoe, geen reac e of informa e op of over mogen ontvangen. Wel meldt de Heer van
der Woerd ons, naar aanleiding van onze vraag waar de informa e blij , dat u hem recentelijk hebt geïnformeerd dat alle
tekstuele wijzigingen van BOK 2 in één keer zullen worden verwerkt en dat het eerstvolgend bestuurlijk overleg over het
knooppunt project is gepland voor 30 april. Maar over de vastgelegde afspraken helaas geen informa e.
Aangezien er in onze ogen onduidelijkheden waren in de persbericht van de gemeente en RWS, hebben wij RWS om de exacte
beschrijving gevraagd wat aan de betrokken aannemer combina es is toegezonden ter aanpassing van de opdracht en dat
ook ontvangen, maar alleen in een email en niet als oﬃciële document. Aangezien deze informa e inderdaad op punten
afwijkt van wat in het persbericht is verwoord, verzoeken wij u hierbij nogmaals, zoals door u toegezegd, om toezending van
een getekende en gedateerde kopie van de gemaakte afspraken. Wij doen daarbij beroep op de Wet Openbaarheid van
Bestuur (WoB) om deze informa e ter beschikking te krijgen.
In afwach ng op uw verdere informa e,
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
S ch ng Hoevelaken Bereikbaar & Lee aar
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