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Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen heeft donderdag een deal
gesloten met de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Amersfoort en Nijkerk
om de verkeersproblemen bij het knooppunt Hoevelaken aan te pakken.
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De beroemde verkeersader staat al jaren in de filetop 25, maar als het aan de politiek ligt
verandert dat. Doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid moeten er verbeteren.
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faillissement UMP dreigt
maar er is ruimte voor creativiteit. De partij die binnen het budget de meeste wensen kan
Financieel wanbeleid Sarkozy dreigt
vervullen, de hinder tijdens werkzaamheden minimaliseert, goed scoort op duurzaamheid
zijn hele partij in de afgrond te t...
en een goed uitgewerkt plan heeft, krijgt de opdracht.
Lees meer

En het is geen kleine job. De regionale partijen dragen 40 tot 45 miljoen euro bij, en het
ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor het project 689 miljoen euro beschikbaar.
De aanpak van het knooppunt Hoevelaken staat gepland tussen 2019 en 2022.
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‘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’,
aldus Schultz. ‘Dit is een mooi voorbeeld van innovatief aanbesteden.’
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