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Progressief21 stelt kiritche vragen over knooppunt Hoevelaken
Geplaatst op 16-01-2014

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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Meer nieuws uit Nijkerk
27-01-2014 - Broertjes Van der Velde persoonlijk schooldam kampioen
27-01-2014 - Slipjacht weer een succes
27-01-2014 - Krokodil leest voor bij Kiekeboe
27-01-2014 - Winterwandeling IVN door Hulckesteijnse bos en Laakse Slenk
24-01-2014 - Wandelwagensoos
24-01-2014 - Mega Piraten Festijn terug naar Barneveld
24-01-2014 - Morgen speelt het eerste thuis tegen FC Horst.
24-01-2014 - Nijkerk werkt verder aan een mooie binnenstad
24-01-2014 - Geslaagd bij Rijschool Aart!
23-01-2014 - Keurmerk voor Vallei en Veluwe
23-01-2014 - Veluwse Omroep Combinatie doorbraak
22-01-2014 - Genomineerden Flevopenning Innovatief 2014 bekend
22-01-2014 - Hello You blij met steun speciale avonden
22-01-2014 - Nijkerkers zien diverse bezuinigingsmogelijkheden
21-01-2014 - ZVV Sparta verliest van FC Marlene 2
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