
 

 

 

Vragenuurtje van Het Besluit van 26 januari 2012 
Onderwerp: reconstructie knooppunt Hoevelaken 
 
Recent stond het onderwerp reconstructie knooppunt Hoevelaken op de raadsagenda van de 
gemeente Amersfoort. Parallel daaraan benaderde RWS onder meer bewonersgroepen uit 
Hoevelaken in het kader van de voorbereiding van het aanbestedingstraject volgens de nieuwe 
aanpak voor de planstudie.  
De raad van Nijkerk lijkt daarover niet direct te worden geïnformeerd en formeel ook geen partij te 
zijn met zeggenschap, terwijl het wel zeer direct onze gemeente raakt qua bereikbaarheid en 
leefbaarheid. De rol van Nijkerk lijkt ook minder stevig dan wij hadden verwacht op grond van 
eerdere informatie in een besloten bijeenkomst in het stadhuis van Amersfoort. 
 
De fractie van de VVD heeft daarom behoefte aan meer duidelijkheid over en betrokkenheid bij de 
inbreng van de gemeente Nijkerk rondom de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. 
Wij hebben diverse vragen waarover we graag in De Mening van gedachten willen wisselen, maar wij 
vinden een algemeen overleg daarvoor geen geschikt middel. 

Onze vragen aan het college zijn de volgende 
 
1.  
Is het college bereid om de raad z.s.m. te informeren over de werkwijze en inhoudelijke stand van 
zaken rondom de reconstructie van het knooppunt zoals: 
a. Informatie over de positie en inbreng vanuit de gemeente Nijkerk bij het traject om te komen tot 
een concreet programma van eisen en wensen voor de aanbesteding. 
b. Inzicht in de voortgang van de besluitvorming bij andere gemeenten en betrokken Provincies, 
zowel inhoudelijk als wat betreft beschikbaarstelling van extra middelen voor de reconstructie. 
c. De gemeenteraad van Amersfoort is wel betrokken bij de besluitvorming, wat is de positie en 
mogelijke rol van de raad van Nijkerk? 
d. De mogelijke keuzes en dilemma’s voor Nijkerk en andere relevante ontwikkelingen.  
 

2. 
Is het college bereid om deze informatie te agenderen voor De Mening Grondgebied voor verdere 
meningsvorming en advies? 
 
Namens de fractie van de VVD, 
 
Boudewijn van der Woerd. 


