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CDA-Kamerlid De Rouwe voelt minister
aan de tand over Knooppunt
Hoevelaken
Het Tweede-Kamerlid Sander de Rouwe (CDA)
gaat schriftelijke vragen stellen aan minister
Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu
over Knooppunt Hoevelaken.

Dat is de uitkomst van een bezoek dat de Nijkerkse CDA-
fractie afgelopen dinsdag aan Den Haag heeft gebracht.
De gemeenteraadsleden maken zich grote zorgen over

de gevolgen van de mededeling van Rijkswaterstaat dat er niet genoeg geld is om voor het
Knooppunt de Voorkeursvariant uit te voeren. Ook willen ze niet dat de op- en afritten zomaar
worden afgesloten.
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