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Voortgang van de voorbereidingen voor aanpassing van de rijkswegen A1 en 
A28 en verkeersplein Hoevelaken (op verzoek van de heer J.S. Duijnhouwer, 
PROgressief 21)

PROgressief 21 heeft tijdens de laatst gehouden Mening-Grondgebied aangegeven een algemeen overleg 
met wethouder Lambooij te willen over de voortgang van de activiteiten gericht op het aanpassen van de 
A1, A28 en verkeersplein Hoevelaken om de verkeersinfarcten die zich nu voordoen, te verhelpen. 

Onze fractie is zoals bekend erg betrokken op dit onderwerp, mede vanwege de mogelijke geluidsoverlast 
en milieuproblemen die hierbij kunnen optreden. Er zijn door onze gemeente en door verschillende 
partijen in vorige raadsperiode zienswijzen op verschillende plannen ingediend met het doel de mogelijke 
overlast te minimaliseren, dan wel de huidige overlast die al ervaren wordt te verminderen. 
Ook de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar heeft voorstellen gedaan met hetzelfde doel. Onze 
gemeente heeft deze voorstellen van harte aanbevolen bij degenen die de plannen aan het uitwerken 
zijn (onder meer Rijkswaterstaat). 

Omdat het hier wezenlijke zaken voor onze inwoners betreffen, is het van groot belang ten aanzien van 
deze ontwikkelingen alert te blijven en voortdurend hierover met elkaar te communiceren. 
We willen niet overvallen worden met uitwerkingen die voor de inwoners van onze gemeente negatieve 
effecten met zich meebrengen. Het is daarom nodig dat ook van de kant van onze gemeente informatie 
gegeven wordt over het proces en over de eigen inbreng in de discussies. Een gemeente komt 
vertrouwenwekkend over als ze haar verantwoordelijkheden in dit soort zaken serieus oppakt en de 
burgers laat ervaren dat er voor hun belangen opgekomen wordt.

Wethouder Lambooij heeft aangegeven dat hij met Rijkswaterstaat heeft gesproken over de mogelijkheid 
dat RWS informatie geeft over de ontwikkelingen tot nu toe. Wat mijn fractie betreft is het mogelijk in 
plaats van een algemeen overleg een ontmoeting op korte termijn te organiseren, waarbij raad, 
commissieleden, de Stichting  Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar en belangstellende burgers 
uitgenodigd worden. Vanuit RWS en de gemeente kan dan informatie gegeven worden met het oog op 
het scheppen van zo veel mogelijk duidelijkheid. 

We verwachten dat deze zaken al begin oktober a.s. aan de orde kunnen komen. 

Jan Duijnhouwer,
Fractievoorzitter PROgressief 21


