Email van : Rob Wesselingh
Aan: w.oosterwijk@nijkerk.eu <w.oosterwijk@nijkerk.eu>
Onderwerp: Overleg SHB&L
Datum: 4 april 2020
Geachte Heer Oosterwijk, beste Wim,
Nu het geplande overleg van 2 april voorlopig is uitgesteld zouden wij het op prijs stellen op
de volgende punten te worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken en
ontwikkelingen:
1. Knooppunt Hoevelaken Project (KHP)
•
•
•
•
•
•
•
•

Is er recent nog Bestuurlijk Overleg over het project geweest? Zijn er nog nieuwe
ontwikkelingen te melden?
TB informatie: Al enige indicatie wanneer die nu wordt verwacht?
Aanbesteding datum: Is daarover al iets bekend?
Bottleneck Stikstof uitstoot: Is daar al iets meer over bekend ten aanzien van project
KHP
Natuurcompensatie : Voortgang?
Fietsverbinding Hoevelaken/Amersfoort: Stand van zaken ten aanzien van ontwerp
etc.
Herinrichting Kruispunt Nijkerkerstraat/Westerdorpstraat en Westerdorpstraat: Stand
van zaken ten aanzien van ontwerp etc.
“NUL” Geluidsmeting bij Hoevelaken: Wat is de stand van zaken ten aanzien van
afspraken met ALCEDO?

Wij hebben recent nog contact gehad met RWS. Ten aanzien van het TB is toen
aangegeven dat het eerste concept nu bij het ministerie ter beoordeling ligt.
2. Het Hoevelakense Bos
Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het ontwerp van Amersfoort voor het
Amersfoorts grondgebied ten oosten en ten westen van de Nijkerkstraat (HHB West). Wij
zullen daar separaat op reageren.
Is er van de kant van Nijkerk ook al een plan om aansluitend op dit ontwerp het
tussenliggend Nijkerks grondgebied in te richten?

Wij zien ook dat er hard gewerkt wordt aan het inrichten van het terrein van van Wincoop dat
nu aan HHB wordt toegevoegd (HHB Noord).
HHB Oost: Is er ten aanzien van aankoop/ruil van het gebied ten oosten van het HHB iets
concreets te melden (Middelaar project – Natuurcompensatie PKH, zie boven) en zijn er al
verdere concrete plannen ontwikkeld voor inrichting van het aanliggend gebied?
HHB Zuid: Hoe ver staat het met de plannen voor het herinrichten van het gebied ten zuiden
van de Westerdorpstraat (HHB Zuid)?
3. Project “Ons Hoevelakense Bos en Omgeving” (OHBO)

Bovenstaande punten vormden onderdeel van het grotere OHBO project waarin vele partijen
zich hebben ingespannen om tot een samenhangend geheel te komen.
In dit project heeft SHB&L onder meer voorgesteld om het gebied langs de A1 zowel ten
westen als ten oosten van het Station te betrekken. Ten westen aansluitend op HHB als een
doorlopend wandel verbinding, ook aansluitend op bedrijventerrein Overhorst en wijken
inclusief het nieuwe Bouwfonds woongebied. Ten oosten om straks een goede
wandelverbinding met de bedrijvenlocatie Horstbeek en de wijken Middelaar 1 en 2.

Wij weten niet wat de huidige stand van zaken is van dit project en zouden daarover graag
informatie ontvangen.
4. Regionale Energietransitie
•

Regio Foodvalley: Al enige informatie over mogelijke plaatsing van windturbines en
zonnepanelenvelden binnen het gebied, en in de omgeving, van Hoevelaken?

•

Regio Eemland/Amersfoort: Wordt Nijkerk op de hoogte gehouden van en is
Nijkerk actief betrokken bij de plannen en is er iets te melden over mogelijke wensen
van plaatsing van windturbines en zonnepanelenvelden op en in de omgeving van
Knooppunt Hoevelaken?

5. Diversen
•
•
•

Is er meer te melden over plannen voor aanpassingen bij en aan het Station zelf
(parkeervoorzieningen/nieuwe viaduct over A1, toegang met lift etc.)
Ontwikkelingen ten aanzien van toekomstige huizenbouw in Hoevelaken (Middelaar
2, Euretco terrein) en verwante verwachtte verkeersstromen
Aanpassingen aan/herontwerp van rotonde Westerdorpstraat/Koninginneweg voor
een betere verkeersdoorstroming en een veiligere oplossing voor fietsers

Wij zien uw antwoorden en verdere informatie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Rob Wesselingh
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
Rob Wesselingh, Voorzitter
p/a Park Weldam 5
3871 BH Hoevelaken
M 0653 540 883
E rob.wesselingh@hoevelakenbereikbaar.nl
W www.hoevelakenbereikbaar.nl

