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Progressief21 stelt kiritche vragen over
knooppunt Hoevelaken
De ontwikkelingen m.b.t. de reconstructie van
knooppunt Hoevelaken en de toeleidende wegen
zijn niet altijd even goed te volgen en onverwacht
dienen zich soms nieuwe ontwikkelingen aan. Zo is
onlangs bekend geworden dat de minister van I&M
het voornemen heeft deze reconstructie onder de
crisis- en herstelwet te plaatsen.

Deze nieuwe ontwikkeling heeft mogelijk gevolgen voor de

tijdsplanning van de verbouwing van knooppunt
Hoevelaken. De fractie van PRO21 heeft over dit alles

contact gezocht met de Stichting Hoevelaken Bereikbaar &
Leefbaar en deze blijkt hierover niet door RWS op de hoogte gesteld te zijn, ondanks gemaakte
afspraken dat bij ontwikkelingen inzake het knooppunt de Stichting geïnformeerd zou worden.

Progressief 21 stelt daarom enkele kritische vragen in een brief aan burgemeester Renkema:

1. Was het college op de hoogte van het voornemen van de minister om de crisis- en herstelwet van
toepassing te willen laten zijn op de reconstructie van knooppunt Hoevelaken?

2. Zo ja, waarom is de raad hierover niet geïnformeerd?
3. Zo ja, wat is naar de mening van het college de reden, mede gezien de vergaande afspraken
gemaakt in BOK2 , om deze wet van toepassing te willen laten zijn?

4. Zo nee, wat is de mening van het college hierover (mede in relatie met het gestelde in artikel III)?
5. Heeft dit voornemen naar de mening van het college consequenties voor BOK2 en welke dan?

6. Op welke wijze wil het college voorkomen dat dit voornemen negatieve consequenties heeft voor
de afspraken in Bok 2 en de kansen op realisering van de wensen van Nijkerk?
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