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Tweede Kamerlid Charlie Aptroot (VVD) zet zich in voor
effectieve en duurzame oplossingen voor de snelwegen
en knooppunt Hoevelaken!
GEMEENTE NIJKERK - Op uitnodiging
van Amersfoortse wethouder Hans
Buijtelaar en de VVD Amersfoort
bracht VVD -Tweede Kamerlid Charlie
Aptroot 23 februari een werkbezoek
aan Amersfoort. Hij liet zich
informeren over de situatie rond de
snelwegen en knooppunt Hoevelaken.
Gezien de eendrachtige samenwerking
tussen de colleges en de VVD fracties
van de gemeenten Amersfoort, Leusden en Nijkerk namen voor
Nijkerk wethouder de Graaf en VVD fractievoorzitter Boudewijn van
der Woerd deel aan het werkbezoek.

INGEZONDEN BRIEF - B&W: Houd
Central Dome open
INGEZONDEN BRIEF: Ombudsteam
Pro 21: een slager die zijn eigen
vlees keurt
INGEZONDEN BRIEF: Ombudsteam
PvdA initiatief
INGEZONDEN BRIEF: Ombudsteam
teveel hooi op de vork
nijkerk.nieuws.nl: GRATIS
nieuwsbrief, foto's en app

Na een rondleiding met de bus met een toelichting op de
problematiek volgde een uur van samenspraak. Daarin gaven de
wethouders, een aantal ondernemers en de vertegenwoordigers van
de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar en A28 Duurzaam
hun visie en nadere uitleg.
De ondernemers benadrukten de economische en milieubelangen van
goede bereikbaarheid en doorstroom. De stichtingen onderstreepten
de noodzaak van de aanpak van de snelwegen en het knooppunt. Zij
vroegen aandacht voor alternatieven die meer recht doen aan de
leefbaarheid.
Wethouder Bert de Graaf van de gemeente Nijkerk benadrukte het
belang van een structurele en duurzame gezamenlijke oplossing. Een
oplossing die ook voor de langere termijn de leefbaarheid in de
betrokken gemeenten waarborgt en geen problemen afwentelt op het
onderliggende gemeentelijke wegennet.
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Gedeputeerde van Lunteren van de provincie Utrecht benadrukte de
noodzaak van een integrale oplossing over provincie- en
gemeentegrenzen heen. “We moeten het probleem niet verplaatsen”.
Het tekort aan middelen mag wat hem betreft niet leiden tot afstel,
maar mogelijk is er wel een verdere fasering in de tijd denkbaar.
Charlie Aptroot bleek goed op de hoogte en was zeer verheugd over
de constructieve insteek van alle betrokken.” Hij complimenteerde
uitdrukkelijk de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar met
hun heldere alternatief. De woordvoerders lieten weten dat RWS
inmiddels toch heeft besloten om het alternatief van de Stichting
verder te gaan uitwerken.
Henk-Jan Barske, VVD -raadslid in Amersfoort benadrukte dat de
gemeenteraden groot belang hechten aan een goede oplossing en
dat alle 2e Kamerfracties daarover een brief hebben of zullen
ontvangen.
Charlie Aptroot concludeerde:
“We zijn het eens dat er dringend wat moet gebeuren en willen met
elkaar zoeken naar de beste oplossingen!”
Charlie Aptroot beloofde om de volgende concrete zaken te zullen
bespreken met de VVD Kamerfractie en de betrokken VVD minister:
1. Het unanieme signaal dat de op- en afritten van de A1 bij
Hoevelaken open moeten blijven en dat daarvoor zeer goede
argumenten zijn gegeven. Boudewijn van der Woerd signaleerde dat
voor de A28 (spoedaanpak wegen) door RWS al op korte termijn een
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sluiting van de A1bij Hoevelaken dreigt te worden voorgesteld, dus
dat er snel actie nodig is.
2. Dat er wat de VVD 2e Kamer fractie betreft geen onomkeerbare
besluiten mogen vallen voordat alternatieven door Rijkswaterstaat
volwaardig zijn berekend en vergeleken. Daarbij moet behalve aan
Rijkswaterstaat ook aan het bedrijfsleven worden gevraagd om mee
te denken over innovatieve en waar mogelijk goedkopere duurzame
oplossingen.
3. Dat de wegverbredingen A1 en A28 en de reconstructie van het
knooppunt van Nationaal belang zijn voor onze economie en dat er
een duurzame oplossing moet komen die ook recht doet aan de
belangen van leefbaarheid.
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Charlie Aptroot bedankte alle betrokkenen voor hun constructieve
inbreng en stelde voor om later in het jaar een vergelijkbare
vervolgbijeenkomst te beleggen over de voortgang.
“Uiteraard weet u mij te vinden als het eerder nodig is!”.

NIEUWS VAN NIJKERK OOK OP UW SITE ?
klik dan hier voor de widget

STELLING
45.000 euro boete voor Central Dome is
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