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Raad steunt lobby knooppunt
Motie PRO21 unaniem ondertekend
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NIJKERK - De motie werd ingediend door PRO21fractievoorzitter Jan Duijnhouwer. De motie werd - hoogst
ongebruikelijk in de politiek - op voorstel van wethouder
Hank Lambooij gewijzigd.De motie werd vervolgens door
alle partijen ondertekend. De politiek in Nijkerk hecht aan
het openhouden van de afslag Hoevelaken.
door Henk Brinkman
In de motie wordt het college, in casu verantwoordelijk
wethouder Henk Lambooij opgeroepen alle middelen in te zetten
om te bereiken dat de afslagen Hoevelaken bij het knooppunt
openblijven en dat er een oplossing voor de reconstructie van
het knooppunt komt, waardoor de leefbaarheid en de
bereikbaarheid van Hoevelaken en Nijkerk niet in gevaar
worden gebracht. Daarbij wordt gedacht aan een gezamenlijke
lobby van Nijkerk, Amersfoort en Leusden in de richting van de
minister van Verkeer en Waterstaat, de Tweede Kamer, de
provincie Utrecht en Gelderland en het bedrijfsleven.
Op vragen van Duijnhouwer geeft het college aan zich te blijven
inzetten op het behoud van de volledige aansluiting Hoevelaken.
Het college schrijft: ,,Hiermee wil het college voorkomen dat de
ontsluiting van Wieken-Vinkenhoef, Hoevelaken en Vathorst
onacceptabel verslechtert. Daarnaast moet worden voorkomen
dat er extra verkeersdruk ontstaat op het onderliggend
wegennet. Zonder aansluiting Hoevelaken moet het verkeer dat
normaal via deze aansluiting wordt afgewikkeld, via het
regionale wegennet naar een andere aansluiting rijden. Dit staat
haaks op de doelstelling van het pakket VERDER om de
doorstroming op hoofdwegennet én het regionale wegennet te
verbeteren. Een dergelijk waterbedeffect is ongewenst.”
Lobby
Inmiddels zijn ook partijen als CDA, VVD en PRO21 bezig met
een lobby naar partijgenoten in de Tweede Kamer en het
kabinet. Zo maakte het CDA bekend, dat Tweede-Kamerlid
Sander de Rouwe schriftelijke vragen gaat 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 vorige week 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.
Kamerlid De Rouwe gaat nu aan de minister op opheldering
vragen. Volgens CDA-raadslid Alex de Weerd moet duidelijk zijn
hoe de budgetten en kosten precies in elkaar zitten. “Verder
willen we weten wat de gevolgen zijn van het afsluiten van de
op- en afritten voor onze bereikbaarheid,” aldus De Weerd.
Ook vanuit de VVD en PRO21 wordt actie ondernomen. Zij
benaderden de Tweede Kamerleden Charlie Aptroot en Jeroen
Dijsselbloem.
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