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Milieu Milieu vriendelijkvriendelijk

Verkeer vriendelijkVerkeer vriendelijk

Practisch uitvoerbaarPractisch uitvoerbaar

Oplossing voor 

Knooppunt Hoevelaken

Stichting Hoevelaken

Bereikbaar & Leefbaar
 

 
 
 
 
 

DDe stichtinge stichting vraagt vraagt 

College, dCollege, de e RaadRaad en RWSen RWS

Aandacht en actie om:

• Te streven naar vermindering van geluid- en 

luchtverontreiniging 

• De A1 aansluiting (op- en afritten) bij Hoevelaken 
te behouden

Hoevelaken heeft het al zwaar te verduren door 

ligging in N-O oksel van het Knooppunt en aan A1 
en A28 met dominante Z-NW windrichting (>240 

dagen/jaar)
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• “Voorkomen dat de luchtkwaliteit verslechtert en 
de geluidhinder verergert en streven naar 
verbetering”*

• De doelstellingen van Nijkerk mbt geluid en lucht 

op te nemen in de MER*!) 

• Een betere studie/startnotitie waarin meer 
aandacht is voor alternatieven die minder geluid 

en lucht overlast geven in  Hoevelaken en zo 
mogelijk verbetering brengen

DDe stichtinge stichting vraagt vraagt 

College, dCollege, de e RaadRaad en RWSen RWS

Zo nodig een meer actieve opstelling van het 
College te vragen door het indienen van een motie

*Richtlijnen MER 1e fase Knooppunt Hoevelaken  
 

 

TTegen Flyegen Fly--over oplossingenover oplossingen

• Verkeer moet omhoog

• Beperkte ruimte ���� steile hellingen

• Sterke toename van geluid en 
luchtverontreiniging bij woningen in 
Hoevelaken

• Aanzuigende werking – (vooral vracht
verkeer = zwaarste vervuiler) >20%

• Milieu onvriendelijk

• Moeilijk om goede geluidsschermen te 
maken
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• Sluiting van op- en afritten is ongunstig voor 
forensen en gevestigde bedrijven

• Verplaatsing van op- en afritten naar het Oosten
met aansluiting op Koninginneweg betekent 
echter veel meer verkeer door de bebouwde kom.

• Er is echter een oplossing mogelijk op de huidige 
plaats, zie hierna

Aansluiting Hoevelaken

behouden

Milieu Milieu vriendelijkvriendelijk
Verkeer vriendelijkVerkeer vriendelijk

Practisch uitvoerbaarPractisch uitvoerbaar
met met behoud behoud van opvan op--en en afrittenafritten

Een betere oplossing dan 

Fly-overs is mogelijk

(WIN/WIN situatie)

Aanpassingen de situatie voor de 
komende 30+ jaren zullen bepalen
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Milieu vriendelijk 
Verkeer vriendelijk 

Praktische uitvoerbare 
Oplossing voor Knooppunt Hoevelaken 

van de 
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar 

 
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar alternatief ziet er als volgt uit:  
 

Geluidswallen

A1 is hier +1 hoog. 

Nieuwe verbinding 

A1–A28 gaat onder A1

A28 gaat +2 

hoog. Nieuwe 

verbinding 

A1-A28 gaat 

onder A28

Nieuwe op-

en afrit 

Hoevelaken 

gaat over de 

nieuwe 

verbinding 

A1-A28
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De alternatief van de Stichting Hoevelaken kan ook nog worden verbeterd worden door 
minder weefvakken en samenvoegpunten punten. Dit wordt straks nader toegelicht. 
 
 

Geluidswallen

A1 is hier +1 hoog. 

Nieuwe verbinding 

A1–A28 gaat onder A1

A28 gaat +2 

hoog. Nieuwe 

verbinding 

A1-A28 gaat 

onder A28

Nieuwe op-

en afrit 

Hoevelaken 

gaat over de 

nieuwe 

verbinding 

A1-A28

Minder weefvakken en samenvoegpunten (       )
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In de volgende stappen worden dit alternatief uitgewerkt 
 
Wij gaan uit van de voorkeur verbreden omdat in de MER 1

e
 fase, dit alternatief de meeste 

voordelen heeft. De A1 en A28 en de bogen tussen A28 (Zuid) naar de A1 (oost) en de 
A28(noord) naar de A1 (west) kunnen verbreed worden zoals voorgesteld in de MER 1

e
 fase. 

De A28 (zuid) kan verbreed worden met dubbele rijstrokken aan de oost kant (Energieweg). 
Dit betekent verlegging van de as van de weg en geeft meer ruimte voor de nieuwe 
verbinding aan de west kant van de weg. 
 

VOORSTEL VOOR EEN BETERE OPLOSSING

1.    A1 verbreden

2.   A28 verbreden aan de 

kant van de Energieweg 

(meer ruimte aan deze 

kant)

 
 
De Amersfoortsestraat wordt verlaagd tot 1 niveau onder het maaiveld vanaf de 
Nijkerkerstraat tot aan de Energieweg. Deze weg gaat onder de A1 die hier +1 niveau 
hoog is. De op- en afritten naar Hoevelaken – A1 worden tijdelijk gesloten 
 

3.  Amersfoortsestraat 

verlagen tot 1 niveau onder

de maaiveld vanaf 

Nijkerkerstraat tot 

Energieweg. Deze gaat 

onder de A1 door.

4.  Op- en afrit naar 

Hoevelaken tijdelijk

sluiten
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Het grootste knelpunt is verkeer vanaf de A1(oost) naar A28 (zuid). Door een verbinding te 
leggen op maaiveld niveau tussen de A1 en A28 wordt dit probleem opgelost. De nieuwe 
verbinding gaat over de verlaagde Amersfoortsestraat en onder de A1. De A1 is hier +1 hoog 
boven maaiveld om over de Amersfoortsestraat te gaan. De nieuwe weg gaat dan op 
maaiveld niveau parallel aan de verbinding A28 (zuid) naar A1(oost) en parallel aan de nog 
te bouwen Energieweg. Vervolgens gaat het op maaiveld niveau onder de A28, die hier 
omhoog gaat om over de spoor en over A1 te kruisen. Vervolgens gaat het onder de 
spoorweg (verdiepte ligging) en dan de A28 op. Er is hier weinig ruimte, maar het ligt in de 
bedoeling (Verder programma) om een verbinding te maken tussen de Energieweg en de 
Outputweg onder de A28  en dan het zuidelijke gedeelte van de Outputweg te sluiten. 
Hierdoor ontstaat er veel meer ruimte voor een langere oprit van de nieuwe verbindingsweg 
naar de A28. 
 
Ook de boog van de A1 (west) naar de A28 (zuid) kan op de nieuwe verbinding aansluiten om 
het aantal samenvoegpunten te verminderen.  
 
Verkeer van de A1 (oost) naar de A28 (noord) kan ook afgaan van de A28 op deze nieuwe 
verbinding en dan verder afbuigen naar het noorden. Dit zal ook de weefvakken verminderen 
op de A1. 
 

5. Nieuwe conflictevrije 

verbinding voor verkeer

van Apeldoorn A1 naar

Utrecht A28 (=GROOTSTE 

VERKEERSSTROOM)

• Gaat op maaiveld niveau, over de 

Amersfoortsestraat, onder de A1 

en A28 (A1 + A28 zijn al hoog, +1)

• Gaat  onder de spoorweg 

• Sluit daarna aan op de A28

• De nieuwe verbrede A28  is iets 

verschoven naar het oosten 

6. Verbinding Energieweg / 

Outputweg koppelen met 

spoorbaantunnel onder A28 en 

over de nieuwe A1-A28 

verbinding (VERDER project)

• Outputweg/Hogeweg verbinding 

vervalt – ruimte voor A28 

verbreding
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Nadat de nieuwe verbinding is voltooid, kan een nieuwe op- en afrit Hoevelaken – A1 
gemaakt worden. Er is ruimte op dezelfde plaats voor langere op- en afrit wegen. De oprit 
plaats kan iets naar het oosten gelegd worden en de oprit zal langer worden om over de 
nieuwe verbindingsweg te gaan. De oprit moet toch om hoog gaan (zoals nu) om op de 
verhoogde A1 te komen. De afrit kan ook iets naar het oosten gelegd worden en gelijk afgaan 
met verkeer naar Utrecht en Zwolle, zodat er alleen een weefvak is op deze punt voor 3 rij 
stromen. 
 
Omdat de afrit naar Hoevelaken en de afrit naar Utrecht op maaiveld niveau zijn kan hier 
makkelijk een groen natuurlijk geluidsaardwal geplaatst worden. Een groen natuurlijk 
geluidsaardwal biedt het meeste effectieve bescherming tegen geluid voor de inwoners van 
Hoevelaken en geeft ook de beste visueel landschappelijke inpassing voor de automobilist. 
 
 

7.   Nieuwe op- en afrit 

Hoevelaken 

• Afrit ligt op maaiveld 

niveau

• Oprit gaat over de nieuwe 

verbinding (A1- A28) op 

+1 niveau en sluit aan op 

de A1 (+1 niveau)

• Plaats geluidsschermen en 

aardwal 
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De lus voor het verkeer van A1 (oost) naar A28 (zuid) kan nu opgeheven worden. Deze lus is 
de grootste oorzaak van files rondom het knooppunt. Door dit knelpunt te ontheffen kan 
verkeer vanaf de A28(zuid) naar A1 (west) makkelijk doorstromen.  
 
Een nieuwe verbindingsweg wordt nu verbouwd tussen de A1 (oost) en de A28 (noord). Dit 
gaat onder de A1 (verdiepte –1/2 niveau – A1 gaat omhoog om over de spoor te gaan) en 
dan op maaiveld niveau onder de A28, die hier +1 hoog is om over de A1 te gaan. 
 
Verkeer vanaf de A1(west) richting Zwolle en Utrecht kan op dezelfde afrit rijden om het 
aantal weefvakken te verminderen op de A1. Verkeer vanaf de A1 (oost) naar Zwolle kan ook 
samenvoegen met verkeer vanaf de A1 (west) naar Zwolle om het aantal samenvoegpunten 
te verminderen. 
 
Omdat de boog tussen de A1(oost) en de A28 (noord) op maaiveld niveau is kan hier ook 
makkelijk een groen natuurlijk geluidsaardwal geplaatst worden. Een groen natuurlijk 
geluidswal biedt het meeste effectief bescherming tegen geluid voor de inwoners van 
Hoevelaken en geeft ook de beste visueel landschappelijke inpassing voor de motorist. 
 
De zuidelijke lus kan ook nu gesloten worden waardoor de Knooppunt aanzienlijk 
vereenvoudigd wordt. 

8.   Lus voor verkeer van A1 
Apeldoorn naar A28 
Utrecht opheffen, hij is 
niet meer nodig

De belangrijkste oorzaak 
van file leed is nu 
opgeheven.

9.  Nieuwe verbinding A1 
Amsterdam naar A28 
Zwolle gaat onder de A1 
door (-1)  en onder de A28 
(op maaiveld niveau of –
1/2  niveau, (De A28 ligt 
hier hoog om over de A1 te 
gaan)

10 Plaats geluidscherm   aan
de zijde van Hoevelaken 
(woningen)  

 

 

Voordelen

Milieu Milieu VriendelijkVriendelijk

• Geen fly-overs

• Dicht langs industrie terreinen = geen hinder 

• Geen aantasting van natuur gebieden

• Op maaiveld niveau of wat lager = minder lawaai en 
luchtvervuiling 

• Blijft binnen de voetdruk van de knooppunt

• Geluidschermen/wal aan zijde van Hoevelaken (ivm 
woningen)

Kan gebouwd worden “zonder” veel verkeershinder

Hoevelaken behoudt zijn op- en afritten naar A1 en A28
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Vergelijking tussen de Stichting Hoevelaken voorkeursalternatief en de 
“RWS” Voorgenomen Voorkeursalternatief (RWS VKA) 

 
Alhoewel de exact ligging en vorm van de RWS Voorgenomen Voorkeursalternatief  nog niet 
bekend is, wordt er uitgegaan van verbreding en fly-overs, zoals aangegeven door Minister 
Eurlings op 6 juli en zoals getekend in document E04-Te-009-CO1 en aangegeven op 
bladzijde 225 van MER 1

e
 fase.  Wij moeten ook aangeven dat wij zijn blij dat in de 1

e
 fase 

MER de mogelijkheid voor fly-unders is nog opengehouden. In de tabel hieronder worden de 
verschillende aspecten die belangrijk zijn voor een definitieve beslissing vergeleken (voor zo 
ver dat mogelijk is met ons beperkt kennis). Ook, zoals in de MER, wordt gewerkt met kleuren 
(rood is negatieve, groen is positieve) 
 
 
 

1

2

Alternatief verbreden

2

1

2

2

1

1
2  -   3       3  -  2

PRB-HRB HRB-PRB
  A1re           A1li

A B

B

A

2  -   3       3  -  2
PRB-HRB HRB-PRB

  A28li          A28re

C D

D

C

 4    4
 HRB   HRB
A28li    A28re  

E F

E
F

 3    3

 HRB   HRB
A28li    A28re  

G H

G H

 4    4

 HRB   HRB
A1re    A1li  

K L

 4    4
 HRB   HRB
A1re    A1li  

I J

J

I

L

K

Flyovers 

3+ niveaus 

hoog boven 

maaiveld

“RWS” VKA Stichting Hoevelaken VKA

Nieuwe 

verbindingen op 

maaiveld niveau

Tekening E04 Te-009-C01 van RWS en 

tekening op bl.227 van 1e fase MER 

Knooppunt Hoevelaken dd 1.09.09 en zoal 

aangegeven door Min. Eurlings op 6 juli 2009

Geluidswallen

A1 is hier +1 hoog. 

Nieuwe verbinding 

A1–A28 gaat onder A1

A28 gaat +2 

hoog. Nieuwe 

verbinding 

A1-A28 gaat 

onder A28

Nieuwe op-

en afrit 

Hoevelaken 

gaat over de 

nieuwe 

verbinding 

A1-A28
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Onderwerp Toetsingcriteria RWS VKA Stichting Hoevelaken VKA 

Milieu Langs industrieterrein 
of woongebieden 

2 bogen gaan omhoog op de oost kant van 
het knooppunt (zijde van woningen in 
Hoevelaken) 

Nieuwe verbindingswegen gaan langs industrieterreinen – 
dus minder hinder voor omwonende 

 Aantasting van natuur 
en omvang 
geluidsbelast 
oppervlakte 

2 bogen gaan omhoog op de oost kant van 
het knooppunt, niet ver van het natuurgebied 
Hoevelakense Bos 

Nieuwe verbindingswegen gaan langs industrieterreinen – 
geen aantasting van de natuur 

 Geluidsoverlast Veel geluidsoverlast omdat 2 wegen 
omhoog gaan +3 boven maaiveld over de 
A28 aan de kant van Hoevelaken. Fly-overs 
betekenen dat geluid wordt veel verder 
verspreid. Geluidsproductie is veel 
intensiever op een helling. Geluid wordt op 
één plek op 3 niveaus boven elkaar 
geproduceerd. 

Minder geluidsoverlast omdat de nieuwe verbindingswegen 
zijn op maaiveld niveau of lager, dus geen extra 
verspreiding van geluid en geen extra geluid door verkeer 
op een helling 

 Geluidbelaste 
woningen en omvang 
geluidsbelast 
oppervlak 

Veel meer woningen zullen last hebben van 
geluid omdat het geluid wordt verder 
verspreid vanaf de 3+ hoog fly-overs. De 
berekeningen in de Wet geluidshinder 
houden geen rekening met deze factoren en 
dus geven een verkeerde en te gunstige 
beeld. 

Minder geluidsoverlast omdat de nieuwe verbindingswegen 
zijn op maaiveld niveau of lager, dus geen extra 
verspreiding van geluid en geen extra geluid door verkeer 
op een helling 

 Geluidsbescherming Zeer moeilijk om goede geluidsbescherming 
te maken op fly-overs (3+ hoog) en op 3 
niveaus op dezelfde plek 

Omdat de nieuwe verbindingen zijn op maaiveld niveau is 
het makkelijk om een geluidsaaardwallen te plaatsen aan 
de oostkant van het knooppunt waar de meeste woningen 
zijn. Geluidsaardwallen zijn optimaal effectief. 
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Onderwerp Toetsingcriteria RWS VKA Stichting Hoevelaken VKA 

 Luchtvervuiling Veel meer fijnstof en stikstof verspreiden 
omdat 2 wegen omhoog gaan +3 over de 
A28 aan de kant van Hoevelaken. Fly-overs 
betekenen dat de luchtvervuiling wordt veel 
verder verspreid. Meer fijnstof en stikstof 
worden geproduceerd door  versnelling van 
het verkeer die omhoog gaat. Fijnstof en 
stikstof worden op één  plek op 3 niveaus 
boven elkaar geproduceerd. 

Minder luchtvervuiling omdat de nieuwe verbindingswegen 
op maaiveld niveau zijn of lager, dus geen extra 
verspreiding of productie van fijnstof en stikstof  

 Lichtverstrooing Zeer ongunstig voor mens en natuur door 
hoogte van de fly-overs 

Veel minder last omdat nieuwe verbindingswegen gaan 
door industrieterrein en op maaiveld niveau 

Landschap Beïnvloeding visueel- 
ruimtelijke structuur 

Slecht omdat alleen kunstmatige 
geluidsschermen kunnen op fly-overs 
geplaatst worden 

Goed omdat een natuurlijke groene aardwal kan geplaatst 
worden op maaiveld niveau aan de oostkant van de 
snelwegen en het knooppunt.  

 Cultuurhistorie “Sterk toenemen beleving van de weg, zeker 
vanuit landgoed Hoevelaken. Dit vooral door 
geluidsoverlast. Maar ook door grote 
zichtbaarheid van de geplande fly-overs.” 
Bladzijde 155 

Minder beleving van de weg door het plaatsen van 
natuurlijke aardwallen. 

 Zicht relatie voor 
weggebruiker 

Slecht door kunstmatige geluidsschermen 
over de verhoogde wegen 

Beter door natuurlijke groene aardwallen langs de weg op 
maaiveld niveau 

Verkeer Oplossend vermogen In tekening E04-Te-009-CO1 worden nieuwe 
lussen gemaakt voor verkeer A1(oost) naar 
A28 (zuid) en voor verkeer A28 (zuid) naar 
A1 (west). Dit laste is nauwelijks een  
knelpunt. Knelpunt A1(west) naar A28 
(noord) wordt niet verholpen 

De twee grootste knelpunten worden opgelost, waardoor 
verkeer kan makkelijker doorstromen op de verbrede 
wegen.  

 Nieuwe knelpunten Beide oplossingen zijn dezelfde Beide oplossingen zijn dezelfde 
 Weefvakken en 

samenvoeging 
Beide oplossingen zijn dezelfde – minder 
dan huidige situatie 

Beide oplossingen zijn dezelfde – minder als huidige 
situatie 

 Boog straal van de 
wegen 

De boog stralen van de flyovers die rond het 
knooppunt gaan, binnen de huidige voetdruk 
van het knooppunt, zijn kleiner dan in de 
voorstel van Stichting Hoevelaken 

De boog stralen van alle nieuwe wegen zijn groter – dus 
makkelijker voor vrachtverkeer om door de bochten te 
rijden 
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Onderwerp Toetsingcriteria RWS VKA Stichting Hoevelaken VKA 

 Minimaliseeren van 
extra benodigde 
wegverharding 

Langere wegdek omdat nieuwe wegen gaan 
rondom het knooppunt 

Kortere wegdek – nieuwe verbindingswegen nemen een 
korter route 

 Aantal kunstwerken 5 Fly-overs (4 over A1+ A28)  1 Flyover (Amersfootsestraat) + 4 kort tunnels onder A1 + 
A28) 

Aansluiting 
Hoevelaken 

Op- en afritten naar 
A1 

Nog niet opgelost Op- en afritten kunnen worden behouden zonder dat er 
knelpunten ontstaan. 

Ruimte en Techniek Ruimte beslag Neemt iets meer ruimte in beslag buiten de 
voetdruk van het huidige knooppunt  

Neemt nauwelijks extra ruimte in beslag buiten de voetdruk 
van het knooppunt – gaat alleen langs industrieterreinen. 

 Uitvoerbaarheid Kan in fasen uitgevoerd worden zonder te 
veel verkeers hinder 

Kan in fasen uitgevoerd worden zonder te veel verkeers 
hinder 

Kosten Binnen budget Ja, maar geluidsbescherming maatregelen 
zullen meer kostbaar zijn. 

? – waarschijnlijk duurder omdat er onder de bestaande 
wegen moeten gebouwd worden – maar niet zo duur als 
“Sorteren”. Minder kosten omdat wegdek korter is en 
effectiever geluidswallen goedkoper zullen zijn.  

 Kosten baten langer 
termijn (>30 jaar) 

Als de lange termijn gezondheids kosten en 
verminderde leefbaarheid worden 
meegenomen, door verhoogde stress en 
slaapstoring door verhoogde 
geluidsbelasting etc zal de kosten-baten 
analyse van fly-overs negatief zijn. 
Gevoeligheid van de wegdek op fly-overs 
voor vorstschade brengt extra 
onderhoudskosten mee. 

Minder gezondheidskosten door minder stress etc van 
geluidsoverlast, luchtvervuiling, en beleving van de weg. 
Waarschijnlijk minder onderhouds kosten als gevolg van 
winterschade. 

CONCLUSIE  Dit alternatief heeft veel nadelen tov van 
de alternatief voorgesteld door de 
Stichting Hoevelaken 

Dit alternatief heeft veel voordelen tov van de 
alternatief voorgesteld door RWS 
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Conclusie 

 
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar verzoekt daarom 
Het College en de Gemeenteraad: 

• De meeste milieuvriendelijke oplossing ACTIEF te ondersteunen 

• Zich ACTIEF in te zetten voor behoud A1 op- en afritten bij Hoevelaken 

• Op alle niveaus te lobbyen voor deze oplossing 
• Te zorgen dat de milieu doelstellingen van Nijkerk worden opgenomen in de MER 

2
e
 fase Knooppunt Hoevelaken en de belangen van de inwoners en bedrijven van 

Hoevelaken te behartigen. 
 
  
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar zal Rijkswaterstaat verzoeken om deze 
voorgestelde oplossing volledig uit te werken als de Voorkeursalternatief.  
 
Het enige nadeel van dit alternatief is waarschijnlijk iets hoger kosten van wegens de korte 
tunnels onder de bestaande wegen. Daar tegenover zullen de kosten minder zijn omdat de 
kilometers asfalt zijn kleiner en de noodzaak voor veel moeilijker te plaatsen kunstmatige 
geluidsschermen zijn minder. Het moet opgemerkt worden dan in Programma Verder 13 
tunnels onder bestaande wegen zijn geplande tbv fietsers, bussen en de spoor, dus tunnels 
zijn goed mogelijk. Dit alternatief heeft veel voordelen voor de inwoners en bedrijven van 
Hoevelaken en er zijn geen nadelen voor Amersfoort of Provincie Utrecht (behalve mogelijk 
extra kosten). Zoals eerder gezegd, de nadelige effecten van fly-overs zullen permanent 
gevoeld worden door de bewoners en bedrijven van Hoevelaken lang nadat de mogelijke 
extra kosten zijn vergeten.  
 
Wij vragen dus met klem, en vooral omdat Gemeente Nijkerk wordt niet vertegenwoordigd in 
de Bevoegd Gezag, dat de Bevoegd Gezag dit alternatieve oplossing zal kiezen als de 
Voorkeurs alternatief en de belangen van hun buren en voordelen voor hun buren ruim 
behartigen.   
 


