
Minister ondertekent plan knooppunt Hoevelaken | RTV Utrecht

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1022184/minister-ondertekent-plan-knooppunt-hoevelaken.html[07/07/2013 20:42:58]

Nieuws

Overzicht

Nieuws uit uw gemeente

U Vandaag 60 seconden

Laatste U Vandaag

Keuze van de kijker

Nieuws wanneer u wilt

UGezond

Sport

Bureau Hengeveld

Weer & Verkeer

Agendatips

Gids

Gemist

Organisatie

RTV Utrecht

Radio M Utrecht

  vandaag 25 °C morgen 24 °C  Zoek

AMERSFOORT - Minister Melanie Schultz van Haegen
(Infrastructuur) riep donderdag alle marktpartijen die aan de slag
willen met de aanpak van knooppunt Hoevelaken op te komen met
plannen. De minister heeft met de bestuurders van de provincies
Utrecht en Gelderland en de gemeenten Amersfoort en Nijkerk een
overeenkomst gesloten om de verkeersader aan te pakken.

In de overeenkomst zijn in grote lijnen de eisen en wensen van
overheid en regio vastgelegd, maar er blijft ruimte voor eigen
inzichten. "Het idee is om de creativiteit en innovatiekracht van de
markt te gebruiken zodat straks ook wensen kunnen worden
gerealiseerd die nu niet in het basisontwerp zijn opgenomen",, zei
Schultz. "Dit is een mooi voorbeeld van innovatief aanbesteden."

LEEFBAARHEID
Het knooppunt staat al jaren in de filetop 25. Schultz wil dat de
plannenmakers er in elk geval voor zorgen dat het verkeer op het
knooppunt beter gaat doorstromen en dat de bereikbaarheid en de
leefbaarheid beter wordt. Ook moet het knooppunt goed ingepast
worden in het landschap.
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De partij die binnen het budget "de meeste wensen kan vervullen, de
hinder tijdens de werkzaamheden weet te minimaliseren, goed scoort
op duurzaamheid en een goed plan heeft om de planstudie te
doorlopen, mag de opdracht gaan uitvoeren", liet Schultz weten.

De aanbesteding van het project start volgend jaar. De
werkzaamheden staan gepland tussen 2019 en 2022.

2 Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter.
Heeft u tips voor onze redactie?
Bel dan de tiplijn: 030 - 8 500 500.
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De brandweer is in de nacht van zaterdag op
zondag opnieuw druk geweest met een ...
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Automobilisten in Amersfoort moeten rekening
houden met vertraging in de omgevin...
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De IJsselsteinse sportschool die ruim twee
weken geleden in de as werd gelegd, o...
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Duizenden bezoekers open dag FC
Utrecht

Ruim 10.000 fans hebben zondagmiddag de
jaarlijkse open dag van FC Utrecht bezoc...
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Verkeersmaatregelen Bunnik en
Zeist succesvol

Verkeersmaatregelen hebben de Koelaan in
Zeist en de Julianalaan in Bunnik veili...

Gemeenten druk met nieuwe regels
koopzondagen

Winkeliers in IJsselstein mogen voortaan zelf
bepalen of ze op zondag opengaan. ...

Registratiekosten gastouders
omlaag

De registratiekosten voor gastouders in Eemnes,
Laren en Blaricum moeten omlaag....

Actie voor verkeerstunnel onder
Westplein

Met een picknick en de onthulling van een
kunstwerk hebben bewoners van Lombok z...

slideshow

Voetbalclub leeft mee met
slachtoffer tramongeluk

Voetbalclub JSV in Nieuwegein is erg bezorgd
over de jongen die afgelopen week m...

Politie zet acteurs in tegen
zakkenrollers

In de strijd tegen zakkenrollerij  schakelt de
politie in Utrechtse Heuvelrug act...
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Getuige betrapt inbreker
Veenendaal

Een getuige heeft de politie in Veenendaal naar
een woninginbreker geleid. De ...

Opknapbeurt voor Belgenmonument
Amersfoort

De gemeente Amersfoort gaat het
Belgenmonument opknappen. Het monument op
de Ame...

Brand legt wietkwekerij Maarssen
bloot

Een brand in een schuur in Maarssen heeft de
brandweer naar een hennepkwekerij g...

Autodieven betrapt bij Utrechts
festival

De politie heeft twee dieven opgepakt die
zaterdagavond auto's wilden stelen van...

Meelwormallergie nader onderzocht

Mensen die allergisch zijn voor schaaldieren of
huisstofmijt, kunnen beter geen ...

Miljoenen voor herstel
laagveengebieden

Natuurgebied Botshol bij Vinkeveen wordt de
komende jaren opgeknapt. Dat hebben ...

Gemiste Fulco terug in IJsselsteins
straatbeeld

Fulco de Minstreel is terug in het centrum van
IJsselstein. Het beeld verbleef t...

Utrechtse wethouder viert vrede in
Turijn

De Utrechtse wethouder Lintmeijer van cultuur is
dit weekend in Italië voor de V...
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Bescherming voor populaire Tank
Man

De populariteit van het kunstwerk Tank Man in
Hoog Catharijne in Utrecht is zo g...

slideshow

DNA van vermeende wolf
onderzocht in Utrecht

Duitse deskundigen buigen zich in Utrecht over
de vermeende wolf van Luttelgeest...

Woerdense korenmolen draait door

Vijf ondernemers gaan de Woerdense
korenmolen De Windhond exploiteren. De vijf
v...

Burgemeester Bolsius bezorgt ID-
kaart aan huis

De 1-jarige Florian uit Amersfoort kreeg vrijdag
als eerste in Nederland zijn ID...

Weekendwerk aan station Vaartsche
Rijn

Werkzaamheden aan het spoor zorgen dit
weekend voor overlast in Utrecht en omgev...

Nieuwegeinse (70) beroofd in
Utrecht

De politie zoekt getuigen van een straatroof op
de Admiraal Helfrichlaan in Utre...

Nieuwegeiners opgepakt bij
spoorcontrole Geldermalsen

Twee jongens van 15 en 16 jaar oud uit
Nieuwegein zijn vrijdagavond in Geldermal...

Politie onderzoekt val van dak in
Zeist

In Zeist is zaterdagochtend een man van een
dak gesprongen. Het incident gebeurd...
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Taxi in brand gestoken in Utrecht

In Utrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag
een taxi in brand gestoken. De...

slideshow

Overlast door werkzaamheden A12
bij Woerden

Automobilisten moeten dit weekend rekening
houden met vertraging op de A12 tusse...

Toch toeristische info in Vinkeveen

De Ronde Venen krijgt toch weer een
Toeristisch Informatie Punt. Sinds het faill...

Burgernetdeelnemer vindt vermiste
man in Everdingen

Een man die was vermist in Culemborg, is door
een deelnemer van Burgernet gevond...

Haan weer op toren Dorpskerk
Bunnik

De opknapbeurt van de Dorpskerk in Bunnik is
voltooid. Vrijdag is na maanden afw...

Nieuwegein: geen spoorbomen na
ongeluk met tram

De gemeente Nieuwegein is niet van plan om
spoorbomen te plaatsen op de plek waa...

video

EYOF presenteert 'eerlijke'
medailles

In stadion Galgenwaard in Utrecht heeft
toernooidirecteur Pieter van den Hoogenb...
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